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Κεφάλαιο 1 - Βασικέ̋ Γεωμετρικέ̋ έννοιε̋ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - 

Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

 

Η αναφορά σε αυτό θα πρέπει να γίνεται ω̋ εξή̋: 

Δουκάκη̋, Σ., & Σαράφη̋, Ι. (2014). Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχο̋ 1, (Έκδοση 1.0, 

σ. 64). 

Ευχαριστίε̋ στου̋/στι̋ 

εκπαιδευτικού̋: 

Βροντάκη Εμμανουήλ, Διαμάντη Χρήστο, Κάντα Σπυριδούλα, Μιχαλοπούλου 

Γεωργία και Πέρδο Αθανάσιο. 



Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου Μέρο̋ Β΄ - Κεφάλαιο 1 § Β. 1.1. 
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Β.1.1. Σημείο, Ευθύγραμμο τμήμα, Ευθεία, Ημιευθεία, 

Επίπεδο, Ημιεπίπεδο άξονα 

� 
 

 

 

 

 
Με το μολύβι 

μπορείτε να 

προσδιορίσετε τη 

θέση του σημείου. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία, αφού το 

σημείο δεν έχει 

διαστάσει̋, αλλά 

χρησιμοποιείται για 

προσδιορισμό θέση̋. 

 
Στην οθόνη του 

υπολογιστή ένα 

σημείο γράφεται με 

το ποντίκι ή σε ένα 

tablet με το δάχτυλο. 

 
Το ευθύγραμμο τμήμα 

δεν έχει προσανατο-

λισμό. 

Μπορεί να διαβαστεί 

ω̋: το ευθύγραμμο 

τμήμα ΑΒ ή το 

ευθύγραμμο τμήμα 

ΒΑ. 

 

 
Τα σημεία Α και Β 

ορίζουν το ευθύ-

γραμμο τμήμα ΑΒ. 

 

 
Η διαφορά από το 

σημείο είναι ότι έχει 

μία διάσταση, όπου 

πάνω σε αυτό το 

τμήμα μπορεί κάποιο̋ 

να κινηθεί. 

 
Με το ευθύγραμμο 

τμήμα παρέχεται η 

δυνατότητα μέτρηση̋. 

 

 

 

Α. Το σημείο 

 

Η άκρη του μολυβιού, οι κορυφέ̋ ενό̋ σχήματο̋, η μύτη μια̋ βελόνα̋, 

δίνουν την έννοια του  ............................................................................  

 

1. Πώ̋ μπορείτε να «βάλετε» ένα σημείο; 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2. Αν «βάλετε» πολλά σημεία πώ̋ θα τα διακρίνετε (ξεχωρίσετε); 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετήσετε το σημείο. 

Περιγράψτε πώ̋ μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση ενό̋ σημείου. 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Β. Το ευθύγραμμο τμήμα 

 

Μία τεντωμένη κλωστή με άκρα Α και Β δίνει μια εικόνα τη̋ έννοια̋ 

του  ..........................................................................................................  

 

Τα σημεία Α και Β είναι τα …………… του ευθύγραμμου τμήματο̋. 

 

4. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετήσετε το ευθύγραμμο 

τμήμα Πώ̋ κατασκευάζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα; 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

5. Δίνονται τρία διαφορετικά σημεία Α, Β και Γ. Ενώστε ανά δύο τα σημεία με 

ευθύγραμμα τμήματα και δώστε ονομασία σε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που 

σχηματίζονται. Τι παρατηρείτε; 
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Τα x’x και y’y δεν είναι 

άκρα. 

 

 

 

Από ένα σημείο 

διέρχονται ................  

 .................................  

 

Από δύο σημεία 

διέρχεται ..................  

 .................................  

 

 

 

 

Εάν Ο είναι ένα 

σημείο τη̋ ευθεία̋ 

x΄x, τότε με αρχή το Ο 

ορίζονται δύο 

ημιευθείε̋ Οx και Οx΄, 

οι οποίε̋ λέγονται 

αντικείμενε̋ 

ημιευθείε̋. 

 

 

 

 
Η φράση αντικείμενε̋ 

προέκυψε από τη 

χρήση του ρήματο̋ 

αντίκειμαι που 

σημαίνει ότι 

βρίσκονται σε 

αντίθεση και πιο 

συγκεκριμένα σε 

αντίθετη κατεύθυνση. 

Γ. Η ευθεία 

 

Εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ προεκταθεί απεριόριστα, τότε το νέο σχήμα, που δεν 

έχει ούτε αρχή ούτε τέλο̋, λέγεται  ...................................................................................  

 

 

 

Μια ευθεία συμβολίζεται με ένα μικρό γράμμα από τα αρχικά του αλφαβήτου, π.χ. 

(ε), ή με δύο μικρά γράμματα από τα τελευταία του αλφαβήτου π.χ. x΄x, y΄y. 

 

 

 

6. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετήσετε την ευθεία. 

(α) Πόσε̋ ευθείε̋ μπορείτε να κατασκευάσετε που να διέρχονται από δύο 

σημεία; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

(β) Κατασκευάστε ένα σημείο και 3 ευθείε̋ που να διέρχονται από αυτό το 

σημείο. Πόσε̋ ακόμα τέτοιε̋ ευθείε̋ μπορείτε να κατασκευάσετε; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Δ. Η ημιευθεία 

 

Εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ προεκταθεί απεριόριστα πέρα από το ένα μόνο άκρο 

του, π.χ. το Β, τότε το νέο σχήμα, που έχει αρχή το Α αλλά  ...................................... , 

λέγεται  ................................................................................................................................  

 

 

 

 

Η ημιευθεία συμβολίζεται με ένα κεφαλαίο γράμμα που δηλώνει την αρχή τη̋ και ένα 

μικρό από τα τελευταία γράμματα, π.χ. Αx, Βx ή ακόμα και ΑBx κ.λπ. 

 

 

 

 

7. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετήσετε την ημιευθεία. 

Πότε οι ημιευθείε̋ Οx και Οx΄ είναι αντικείμενε̋ ημιευθείε̋; 

....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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Επίπεδο είναι μια 

επιφάνεια, πάνω στην 

οποία εφαρμόζει 

παντού η ευθεία 

γραμμή. 

 

 

 
Η ονομασία του 

επιπέδου δίνεται με 

ένα κεφαλαίο 

γράμμα του 

αλφάβητου π.χ. Π, Ρ, Σ 

κ.λπ. 

 

 

 

8. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα. Τα ερωτήματα μπορείτε να τα 

διερευνήσετε και στο μικροπείραμα (mpb11.ggb). 

 

(α) Στο παραπάνω σχήμα να χαράξετε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα, που έχουν 

άκρα τα σημεία αυτά. Πόσα διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα είναι; ..............  

(β) Στο παραπάνω σχήμα πόσε̋ ευθείε̋ μπορούμε να κατασκευάσουμε; ...............  

(γ) Στο παραπάνω σχήμα πόσε̋ ημιευθείε̋ μπορούμε να κατασκευάσουμε; ..........  

 

9. Ανοίξτε το μικροπείραμα mpb12.ggb. Μελετήστε τι σχήμα γράφει κάθε σημείο. 

Ποιε̋ είναι οι διαφορέ̋ μεταξύ ευθεία̋, ημιευθεία̋ και ευθύγραμμου τμήματο̋; 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

Ε. Το επίπεδο 

 

10. Ανοίξτε το αρχείο mpb13.ggb. 

· Παρατηρήστε το επίπεδο. 

· Μελετήστε τα θέματα (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο που είναι σημαντικά να γνωρίζετε 

για το επίπεδο). 

Καταγράψτε το 1ο σημαντικό θέμα που χρειάζεται να γνωρίζετε για το 

επίπεδο. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Καταγράψτε το 2ο σημαντικό θέμα που χρειάζεται να γνωρίζετε για το 

επίπεδο. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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Στο τρίγωνο ΑΒΓ, τα 

τμήματα ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ 

που ορίζονται από 

δύο κορυφέ̋, 

λέγονται πλευρέ̋ του 

τριγώνου. 

 

 
Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ 

με κορυφέ̋ τα σημεία 

Α, Β, Γ, Δ έχει πλευρέ̋ 

τα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, 

ΔΑ που ορίζονται από 

διαδοχικέ̋ κορυφέ̋. 

Τα τμήματα ΑΓ και ΒΔ, 

που ορίζονται από μη 

διαδοχικέ̋ κορυφέ̋, 

λέγονται διαγώνιε̋ 

του τετραπλεύρου.  

 

Καταγράψτε το 3ο σημαντικό θέμα που χρειάζεται να γνωρίζετε για το 

επίπεδο. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Καταγράψτε το 4ο σημαντικό θέμα που χρειάζεται να γνωρίζετε για το 

επίπεδο. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Καταγράψτε το 5ο σημαντικό θέμα που χρειάζεται να γνωρίζετε για το 

επίπεδο. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

11. Έστω ένα τρίγωνο, με κορυφέ̋ τα σημεία Α, Β, Γ και ένα τετράπλευρο, με 

κορυφέ̋ τα σημεία Α, Β, Γ, Δ. Ποια ονομασία έχουν τα ευθύγραμμα τμήματα 

που βλέπετε στα σχήματα; 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

12. Στο σχήμα φαίνονται πέντε σημεία, τα Α, Β, Γ, Δ και Ε. Να χαράξετε όλα τα 

ευθύγραμμα τμήματα, που έχουν άκρα τα σημεία αυτά. Να γράψετε τα 

ευθύγραμμα τμήματα. Πόσα διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα είναι; 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.2. Γωνία, Γραμμή, Επίπεδα σχήματα, 

Ευθύγραμμα σχήματα, Ίσα σχήματα 

�

Οι γωνιέ̋ στη φύση, 

στο ανθρώπινο 

σώμα και στι̋ 

ανθρώπινε̋ 

κατασκευέ̋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κάθε μία από τι̋ 

περιοχέ̋ που 

χωρίζεται το 

επίπεδο μαζί με τι̋ 

ημιευθείε̋ Οx και 

Οy ονομάζεται 

γωνία. 

 
Το σημείο Ο λέγεται 

κορυφή τη̋ γωνία̋ 

και οι ημιευθείε̋ 

Οx και Οy λέγονται 

πλευρέ̋ τη̋ γωνία̋. 

 
Οι γωνίε̋ που 

σχηματίζονται 

συμβολίζονται 

ˆxOy ή ˆyOx  (το 

γράμμα τη̋ κορυ-

φή̋ Ο γράφεται 

πάντα στη μέση) ή 

με ένα μικρό 

γράμμα, π.χ. ŵ . 

13. Δώστε παραδείγματα γωνιών που έχετε δει: 

· Στη φύση: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

· Στο ανθρώπινο σώμα: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

· Στι̋ ανθρώπινε̋ κατασκευέ̋: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

14. Γωνία 

Α. Σχεδιάστε δύο ημιευθείε̋ Οx και Οy. 

Β. Σε πόσε̋ περιοχέ̋ χωρίζεται το επίπεδο; Να τα ονοματίσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Κυρτή και μη κυρτή γωνία. Πειραματιστείτε με το μικροπείραμα mpb14.ggb. 

Α. Ποια γωνία λέγεται κυρτή; 

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

Β. Ποια γωνία λέγεται μη κυρτή; 

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  
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Στο τρίγωνο και 

στο τετράπλευρο 

 
Όταν λέμε, π.χ. η 

γωνία Α του 

τριγώνου ΑΒΓ, 

εννοούμε τη γωνία 

που έχει αρχή το Α 

και οι πλευρέ̋ τη̋ 

είναι η προέκταση 

των ευθυγράμμων 

τμημάτων ΑΒ, ΑΓ 

και περιέχει το 

τρίγωνο. 

 

Η γωνία Â  λέμε ότι 

περιέχεται μεταξύ 

των πλευρών ΑΒ και 

ΑΓ του τριγώνου. 

 
Λέμε ότι στο 

τρίγωνο η πλευρά 

ΒΓ είναι απέναντι 

στη γωνία Â , ενώ 

οι γωνίε̋ B̂ και Γ̂  

είναι προσκείμενε̋ 

τη̋ πλευρά̋ ΒΓ. 

 

 

 
Τεθλασμένη 

γραμμή είναι μια 

πολυγωνική 

γραμμή, που 

αποτελείται από 

διαδοχικά 

ευθύγραμμα 

τμήματα, τα οποία 

δε βρίσκονται στην 

ίδια ευθεία. 

 
Ευθύγραμμο σχήμα 

ονομάζεται κάθε 

τεθλασμένη 

γραμμή, τη̋ οποία̋ 

τα άκρα 

συμπίπτουν. 

 
Μια τεθλασμένη 

γραμμή ονομάζεται 

κυρτή, όταν η 

προέκταση κάθε 

πλευρά̋ τη̋ αφήνει 

όλε̋ τι̋ άλλε̋ 

πλευρέ̋ στο ίδιο 

ημιεπίπεδο. 

Διαφορετικά 

λέγεται μη κυρτή. 

16. Το τρίγωνο ……………. έχει ……….. γωνίε̋, τι̋ ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει γωνίε̋, που καθεμιά του̋ περιέχει το τετράπλευρο. 

Οι γωνίε̋ αυτέ̋ είναι οι ………………………………………………………………………………. που 

γράφονται και ω̋ εξή̋: …………………………… 

 
 

 

 

 

Ευθύγραμμα σχήματα. 

 

18. Να σχεδιάσετε μία κυρτή και μία μη κυρτή τεθλασμένη γραμμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Να σχεδιάσετε ένα κυρτό ευθύγραμμο σχήμα και ένα μη κυρτό ευθύγραμμο σχήμα. 
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Ίσα σχήματα 

 
Δύο ευθύγραμμα 

σχήματα λέγονται 

ίσα, αν συμπίπτουν, 

όταν τοποθετηθούν 

το ένα επάνω στο 

άλλο με κατάλληλο 

τρόπο. 

 
Στα ίσα σχήματα, τα 

στοιχεία που 

συμπίπτουν, 

δηλαδή οι κορυφέ̋, 

οι πλευρέ̋ και οι 

γωνίε̋, 

ονομάζονται 

αντίστοιχα στοιχεία 

των σχημάτων 

αυτών. 

20. Ποιε̋ γωνίε̋ και ποια ευθύγραμμα σχήματα σχηματίζονται από τι̋ ευθείε̋ του 

ακόλουθου σχήματο̋; 

 

 
 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Β.1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – 

Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματο̋ 

� 
Το απλούστερο 

σχήμα, του οποίου 

το μήκο̋ μπορεί να 

μετρηθεί, είναι το 

ευθύγραμμο τμήμα 

και αποτελεί βασικό 

στοιχείο των άλλων 

ευθυγράμμων 

σχημάτων. 

 

 

 

 

 
Κάθε σύγκριση ενό̋ 

μεγέθου̋ με την 

αντίστοιχη μονάδα 

λέγεται μέτρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώ̋ ορίζεται η 

απόσταση δύο 

σημείων και πω̋ 

μετριέται; 

 

21. Να κάνετε τι̋ αντιστοιχίσει̋ των εικόνων κάθε οργάνου μέτρηση̋ με το όνομά του. 

 

 

 

 

 

(Α) Μετροταινία 

 

 

 

 

 

 

(Β) Μικρόμετρο 

 

 

 

 

(Γ) Υποδεκάμετρο 

 

22. Μελετήστε το υποδεκάμετρο που έχετε μαζί σα̋. 

Για να μετρήσετε το μήκο̋ ενό̋ ευθύγραμμου τμήματο̋ χρησιμοποιείτε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σχέση μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου είναι η ακόλουθη 

 

Μονάδα μήκου̋ είναι το «μέτρο» (m) 

· Για να μετρήσετε, ένα ευθύγραμμο τμήμα, χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο του 

μέτρου και κάνετε τη σύγκριση μ’ αυτό. 

· Εάν όμω̋ το μήκο̋ του ευθύγραμμου τμήματο̋ είναι πολύ μεγαλύτερο ή πολύ 

μικρότερο από το μήκο̋ του μέτρου, επιλέγετε, για τη μέτρηση ένα πολλαπλάσιο 

ή μια υποδιαίρεση του μέτρου για το σκοπό αυτό. 

· Για να μετρήσετε σχετικά μικρά μήκη χρησιμοποιείτε, συνήθω̋, το υποδεκάμετρο, 

που είναι το ένα δέκατο 
1

10

æ ö
ç ÷
è ø

 του μέτρου. 

· Για μεγαλύτερα μήκη, όπω̋ π.χ. έναν τοίχο ή τι̋ διαστάσει̋ ενό̋ οικοπέδου, 

χρησιμοποιείτε τη μετροταινία. 

· Για πολύ μικρά μήκη π.χ. τη διάμετρο μια̋ βίδα̋ ή το πάχο̋ μια̋ λαμαρίνα̋, 

χρησιμοποιείτε το παχύμετρο ή το μικρόμετρο, αντίστοιχα. 

 

(i) 

(ii) 

(iii) 
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H έννοια τη̋ 

απόσταση̋ 

σημείων είναι από 

τι̋ πιο 

συνηθισμένε̋ 

γεωμετρικέ̋ 

έννοιε̋, π.χ. 

απόσταση δύο 

πόλεων κ.λπ. 

 

 

 

 
Απόσταση δύο 

σημείων Α και Β 

λέγεται το μήκο̋ 

του ευθύγραμμου 

τμήματο̋ ΑΒ, που 

τα ενώνει. 

 
Με το σύμβολο ΑΒ 

εννοούνται 

ταυτόχρονα δύο 

διαφορετικά 

πράγματα: 

Το ευθύγραμμο 

τμήμα ΑΒ, αλλά και 

το μήκο̋ αυτού του 

ευθύγραμμου 

τμήματο̋ ΑΒ. 

 

Για να ξεχωρίσετε 

το μήκο̋, συνήθω̋ 

χρησιμοποιείται ο 

συμβολισμό̋ (ΑΒ). 

Ωστόσο για 

απλούστευση, 

μπορείτε να 

γράψετε: μήκο̋ ΑΒ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μέσο ενό̋ 

ευθύγραμμου 

τμήματο̋ ΑΒ 

ονομάζεται το 

σημείο Μ του 

τμήματο̋, που 

απέχει εξίσου από 

τα άκρα του. 

 

Ονομασία 

μονάδα̋ μήκου̋ 
Σύμβολο Σχέση με το μέτρο 

Πολλαπλάσιο 

του μέτρου 
Χιλιόμετρο Km 1 Km = 1000 m 

 ΜΕΤΡΟ m  

Υποδιαιρέσει̋ 

του μέτρου 

Δεκατόμετρο ή 

παλάμη 
dm 1 dm = 

1

10
m = 0,1 m  

Εκατοστόμετρο ή 

πόντο̋ 
cm 1 cm = 

1

100
m = 0,01 m  

Χιλιοστόμετρο ή 

χιλιοστό 
mm 1 mm = 

1

1000
m = 0,001 m  

 

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 

 1 dm = 10 cm = 100 mm 

  1 cm = 10 mm 

23. Πώ̋ μπορείτε να βρείτε το μήκο̋ ενό̋ ευθυγράμμου τμήματο̋: 

Αν έχετε τα σημεία Α και Β: 

1. Χαράζετε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 

2. Το μετράτε με το κατάλληλο μέτρο. 

3. Βρίσκετε το μήκο̋. 

 

24. Να βρείτε την απόσταση των σημείων Α και Β. 

 
1. Έχετε τα σημεία Α και Β. 

2. Χαράζετε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. 

3. Το μετράτε με το υποδεκάμετρο. 

4. Βρίσκετε ότι έχει μήκο̋ 3,8 cm. 

5. Λέτε ότι η απόσταση των σημείων Α και Β είναι 3,8 cm. 

6. Γράφετε ΑΒ = 3,8 cm. 

 

25. Να πραγματοποιήσετε μία δική σα̋ μέτρηση. Καταγράψτε τα βήματα και το 

αποτέλεσμα τη̋ μέτρηση̋. 

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

26. Έχετε ακούσει τη φράση: «Βρισκόμαστε στο μέσο τη̋ διαδρομή̋»; Τι 

καταλαβαίνετε; Τι σημαίνει απέχουμε την ίδια απόσταση από τα δύο άκρα; Τι 

ονομάζεται μέσο του ευθυγράμμου τμήματο̋; 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Α 

Β 
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Οποιοδήποτε 

ευθύγραμμο τμήμα 

ΑΒ έχει πάντα ένα 

μέσο Μ, που είναι 

και μοναδικό. 

 

 

27. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb15.ggb. Μελετήστε του̋ τρόπου̋ με του̋ 

οποίου̋ μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ δύο ευθυγράμμων 

τμημάτων. Καταγράψτε τα αποτελέσματα τη̋ μελέτη̋ σα̋. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

28. Να σχεδιάσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ, το οποίο είναι ίσο με το τμήμα ΑΒ: (α) με 

το υποδεκάμετρο και (β) με διαβήτη. 

 
 

 

 

 

 

Να καταγράψετε τα βήματα που θα ακολουθήσετε: 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 

29. Ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να βρείτε το μέσο του 

ευθύγραμμου τμήματο̋ ΑΒ. 

 

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Β.1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων 

�

 
Για να προσθέσετε 

ευθύγραμμα 

τμήματα, τα 

τοποθετείτε 

διαδοχικά πάνω σε 

μια ευθεία. Το 

τμήμα που έχει 

άκρα την αρχή του 

πρώτου και το 

τέλο̋ του 

τελευταίου είναι το 

άθροισμά του̋. 

 
Για να αφαιρέσετε 

δύο ευθύγραμμα 

τμήματα, τα 

τοποθετείτε με 

κοινή αρχή στην 

ίδια ημιευθεία. Το 

τμήμα που αρχίζει 

από το τέλο̋ του 

μικρότερου και 

καταλήγει στο τέλο̋ 

του μεγαλύτερου 

αποτελεί τη 

διαφορά του̋. 

 
Μία τεθλασμένη 

γραμμή έχει μήκο̋ 

το άθροισμα των 

μηκών των 

ευθυγράμμων 

τμημάτων, από τα 

οποία αποτελείται. 

 
Το μήκο̋ ενό̋ 

ευθύγραμμου 

τμήματο̋ ΑΒ, είναι 

μικρότερο από το 

μήκο̋ κάθε 

τεθλασμένη̋ 

γραμμή̋ με τα ίδια 

άκρα Α και Β. 

 
Το άθροισμα των 

πλευρών ενό̋ 

ευθύγραμμου 

σχήματο̋, θα το 

λέμε περίμετρο του 

σχήματο̋. 

30. Στο παρακάτω σχήμα, μεταξύ των διαδρομών ΑΒΓΔ και ΑΕΔ, να βρείτε ποια 

διαδρομή από τι̋ δύο είναι η συντομότερη, για να πάει κάποιο̋/α από την πόλη Α 

στην πόλη Δ. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

31. Να βρείτε την διαφορά των διαδρομών αυτών. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

32. Στο παρακάτω σχήμα: 

Α. να βρείτε ποια διαδρομή από τι̋ δύο είναι η συντομότερη, για να πάει κάποιο̋ 

από την πόλη Α στην πόλη Β. 

Β. μπορείτε να βρείτε συντομότερη διαδρομή από την πόλη Α στην πόλη Β με την 

προϋπόθεση ότι θα περάσετε και από τουλάχιστον μία άλλη πόλη; 

Γ. Τι συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε για το μήκο̋ του ευθύγραμμου τμήματο̋ 

ΑΒ, σε σχέση με το μήκο̋ κάθε τεθλασμένη̋ γραμμή̋ με τα ίδια άκρα Α και Β. 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
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33. Να βοηθήσετε τον ταχυδρόμο να παραδώσει ένα γράμμα express στη διεύθυνση Β, 

και άλλα τρία στι̋ διευθύνσει̋ Γ, Δ, Ε και να επιστρέψει στο Ταχυδρομείο Στόχο̋ 

σα̋ είναι να εντοπίσετε την μικρότερη διαδρομή. Εργαστείτε στο μικροπείραμα 

mpb16.ggb. 

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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Β.1.6. Είδη γωνιών, Κάθετε̋ ευθείε̋ 

�

 

Είδη γωνιών 

 

 

34. Σε όλα τα παρακάτω αντικείμενα σχηματίζονται διάφορε̋ γωνίε̋ ανάλογα με τη 

σχετική θέση, κάθε φορά, δύο ημιευθειών που έχουν ένα κοινό σημείο, όπω̋ π.χ. 

είναι οι δείκτε̋ του ρολογιού, τα πόδια των ανθρώπων, τα φτερά του αετού κ.λπ. Η 

σειρά που τοποθετήθηκαν τα διάφορα σκίτσα είναι τυχαία. Μπορείτε να βρείτε τη 

σωστή αντιστοιχία; 

 

 
35. Το σπίτι τη̋ ακόλουθη̋ εικόνα̋ έχει δύο καμινάδε̋. 

Α. Ποια είναι η μεταξύ του̋ διαφορά; 

Β. Ποια από τι̋ δύο είναι κάθετη στη στέγη και γιατί; 

Γ. Γενικότερα, είναι δυνατό να υπάρχουν κάθετε̋ ευθείε̋, χωρί̋ απαραίτητα να 

είναι αυτέ̋ οριζόντιε̋ και κατακόρυφε̋; 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Ορθή γωνία λέγεται 

η γωνία τη̋ οποία̋ 

το μέτρο είναι ίσο με 

90
ο
. 

 
Οι πλευρέ̋ τη̋ 

ορθή̋ γωνία̋ είναι 

κάθετε̋ ημιευθείε̋. 

 

 
Οξεία γωνία λέγεται 

κάθε γωνία με μέτρο 

μικρότερο των 90
ο
. 

 

 
Αμβλεία γωνία 

λέγεται κάθε γωνία 

με μέτρο 

μεγαλύτερο των 90
ο
 

και μικρότερο των 

180
ο
. 

 

 
Ευθεία γωνία 

λέγεται η γωνία τη̋ 

οποία̋ το μέτρο 

είναι ίσο με 180
ο
. 

 
Οι πλευρέ̋ τη̋ 

ευθεία̋ γωνία̋ είναι 

αντικείμενε̋ 

ημιευθείε̋. 

 

 
Μη κυρτή γωνία 

λέγεται κάθε γωνία 

με μέτρο 

μεγαλύτερο των 

180
ο
 και μικρότερο 

των 360
ο
. 

36. Πώ̋ μπορείτε να κατασκευάσετε μία γωνία; Εργαστείτε στο μικροπείραμα 

mpb17.ggb για να κατασκευάσετε μερικέ̋ γωνίε̋ μέσω του υπολογιστή και του 

λογισμικού GeoGebra. Μπορείτε να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευή̋; 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το μοιρογνωμόνιό σα̋ για να 

κατασκευάσετε τι̋ γωνίε̋ στα επόμενα ερωτήματα. 

 

37. Να κατασκευάσετε μία ορθή γωνία. 

 

 

 

38. Να κατασκευάσετε μία οξεία γωνία. 

 

 

 

39. Να κατασκευάσετε μία αμβλεία γωνία. 

 

 

 

40. Να κατασκευάσετε μία ευθεία γωνία. 

 

 

 

41. Να κατασκευάσετε μία μη κυρτή γωνία. 
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Μηδενική γωνία 

λέγεται η γωνία τη̋ 

οποία̋ το μέτρο 

είναι ίσο με 0
ο
. 

 

 
Πλήρη̋ γωνία 

λέγεται η γωνία τη̋ 

οποία̋ το μέτρο 

είναι ίσο με 360
ο
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δύο ευθείε̋ είναι 

κάθετε̋ όταν οι 

γωνίε̋ που 

σχηματίζουν αυτέ̋ 

τεμνόμενε̋, είναι 

ορθέ̋. 

 

Με τη σχέση  

ε1 ^  ε2 

περιγράφεται ότι 

«η ε1 είναι κάθετη 

στην ε2». 

 

 
Στο σχήμα η 

καθετότητα 

συμβολίζεται ω̋ 

εξή̋:

 

42. Να κατασκευάσετε μία μηδενική και μία πλήρη γωνία. Τι παρατηρείτε; 

 

 

 

Παρατηρώ ότι:  ....................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

43. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb18.ggb. Να βρείτε το μέτρο μερικών κυρτών και 

μη κυρτών γωνιών. Καταγράψτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμό̋ του 

μέτρου των γωνιών με τη χρήση του μοιρογνωμονίου. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

44. Να χρησιμοποιήσετε το μοιρογνωμόνιο για να μετρήσετε πόσε̋ μοίρε̋ είναι κάθε 

γωνία. 

 

 

Η γωνία ΓΑΒ είναι: ………………. Η γωνία ……………………………….. 

 

 

Η γωνία ……………………………….. Η γωνία ……………………………….. 

 

45. Πώ̋ μπορεί να διαπιστωθεί ότι δύο τεμνόμενε̋ ευθείε̋ είναι κάθετε̋; 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

(α) 
(β) 

(γ) (δ) 
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Στο συγκεκριμένο 

σχεδιασμό μπορούν 

να προσδιοριστούν 

δύο περιπτώσει̋: 

 

1η περίπτωση: Το 

σημείο Α ανήκει 

στην ε. 

 

2η περίπτωση: Το 

σημείο Α δεν ανήκει 

στην ε. 

46. Πώ̋ μπορούν να κατασκευαστούν δύο κάθετε̋ ευθείε̋; 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

47. Να σχεδιάσετε ευθεία ε΄, που διέρχεται από σημείο Α και είναι κάθετη σε ευθεία ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου Μέρο̋ Β΄ - Κεφάλαιο 1 § Β. 1.5. 

   

 

Πρόταση Διδασκαλία̋ και Συνοδευτικά φύλλα εργασία̋ v 1.0 Σελίδα 35 από 64 

Β.1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών, Διχοτόμο̋ γωνία̋

�

 

 
Η μέτρηση των 

γωνιών γίνεται με το 

μοιρογνωμόνιο. 

 

 

 
Ο αριθμό̋ που 

προκύπτει από τη 

μέτρηση ονομάζεται 

μέτρο τη̋ γωνία̋. 

 

 

 
Μονάδα μέτρηση̋ 

των γωνιών είναι η 

μοίρα, που 

γράφεται: 1
ο
. 

 

 
Είναι: 1

ο
 = 60΄ 

(πρώτα λεπτά) και  

1΄ = 60΄΄ (δεύτερα 

λεπτά). 

 

 
Κάθε γωνία έχει 

μοναδικό μέτρο που 

εξαρτάται μόνο από 

το «άνοιγμα» των 

πλευρών τη̋. 

 

 
Αν δύο γωνίε̋ έχουν 

το ίδιο μέτρο είναι 

ίσε̋. 

 

 

 
 

48. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb19.ggb. Να συγκρίνετε τι̋ γωνίε̋ ω και φ. Ποια 

γωνία είναι μεγαλύτερη; Με ποιου̋ τρόπου̋ μπορεί να γίνει η σύγκριση; 

 

 
 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

49. Να συγκρίνετε τι̋ προσκείμενε̋ στη βάση γωνίε̋ ενό̋ ισοσκελού̋ τριγώνου. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................. 
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Διχοτόμο̋ γωνία̋ 

ονομάζεται η 

ημιευθεία που έχει 

αρχή την κορυφή τη̋ 

γωνία̋ και τη χωρίζει 

σε δύο ίσε̋ γωνίε̋. 

 

 

50. Δίνεται μια γωνία ˆxOy . Να κατασκευάσετε την διχοτόμο τη̋. 

 
 

1ο̋ τρόπο̋: Με το μοιρογνωμόνιο 

 

 ...................................................................  

 ...................................................................  

 ...................................................................  

 ...................................................................  

2ο̋ τρόπο̋: Με δίπλωση χαρτιού 

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 

51. Μελετήστε το μικροπείραμα mpb110.ggb. Δείτε πώ̋ κατασκευάζετε η διχοτόμο̋ 

με τη βοήθεια του λογισμικού. Επιχειρήστε τη διερεύνηση. Καταγράψτε τι 

παρατηρείτε. 

 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

52. Ο Γιάννη̋ παίζει το παιχνίδι του κρυμμένου Θησαυρού... Εργαστείτε στο 

μικροπείραμα mpb111.ggb. 
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Β.1.7. Εφεξή̋ και διαδοχικέ̋ γωνίε̋, Άθροισμα γωνιών 

�

 
Εφεξή̋ γωνίε̋ 

ονομάζονται δύο 

γωνίε̋ που έχουν 

την ίδια κορυφή, μία 

κοινή πλευρά και δεν 

έχουν κανένα άλλο 

κοινό σημείο. 

 

 
Η λέξη εφεξή̋ 

χρησιμοποιείται για 

να προσδιορίσει τη 

φράση: 

από εδώ και στο εξή̋ 

ή από εδώ 

και πέρα. 

 

 
Διαδοχικέ̋ γωνίε̋ 

λέγονται περισσό-

τερε̋ από δύο γω-

νίε̋, που βρίσκονται 

στο ίδιο επίπεδο και 

καθεμιά από αυτέ̋ 

είναι εφεξή̋ γωνία 

με την προηγούμενη 

ή την επόμενή τη̋. 

53. Σε καθένα από τα παρακάτω τρία σχήματα υπάρχουν δύο γωνίε̋ ĵ και ŵ . 

Συμπληρώστε τα κενά στην πρόταση που αντιστοιχεί σε καθένα από τα τρία 

σχήματα και δικαιολογήστε την απάντησή σα̋. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Οι γωνίε̋ ω και φ, έχουν κοινή την ……….…… και την …………... και κανένα άλλο 

κοινό σημείο. Οι γωνίε̋ αυτέ̋ ονομάζονται …………………… 

ii. Οι γωνίε̋ ω και φ, έχουν μόνο κοινή ………..….. και κανένα άλλο κοινό σημείο. 

iii. Οι γωνίε̋ ω και φ, έχουν κοινή την ………………… μία ………………………… και 

…………………… 

54. Να καταγράψετε ποιε̋ γωνίε̋ είναι διαδοχικέ̋ στο ακόλουθο σχήμα: 

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 

55. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb112.ggb. Διερευνήστε τι̋ τρει̋ περιπτώσει̋ 

που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα. Στη συνέχεια να εργαστείτε 

στι̋ ερωτήσει̋, ώστε να διαπιστώσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν 

δύο γωνίε̋ εφεξή̋. Καταγράψτε πώ̋ μπορούν να γίνουν δύο γωνίε̋ εφεξή̋. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Για να προστεθούν 

δύο γωνίε̋ έστω â , 

b̂ , δηλαδή να 

βρεθεί μια τρίτη 

γωνία, που να είναι 

το άθροισμά του̋, 

τότε: 

· Κάνουμε τι̋ γω-

νίε̋ εφεξή̋. 

· Σχηματίζεται μία 

νέα γωνία. 

Το μέτρο τη̋ είναι το 

μέτρο a b̂ˆ + , 

δηλαδή είναι το 

άθροισμα των 

μέτρων ( â  και b̂ ), 

των δύο γωνιών. 

56. Δίνεται ευθεία x΄x. Από ένα σημείο Ο τη̋ ευθεία̋ και προ̋ το ίδιο μέρο̋ τη̋, έχουν 

σχεδιαστεί δυο ημιευθείε̋ Οy και Οz. Να βρείτε το άθροισμα των τριών γωνιών, 

που σχηματίζονται, όπω̋ φαίνεται στο σχήμα. 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

57. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb113.ggb και πειραματιστείτε επιλέγοντα̋ 

διαφορετικέ̋ γωνίε̋ και υπολογίζοντα̋ το άθροισμα των γωνιών. Ελέγξτε αν ισχύει 

ο τρόπο̋ εύρεση̋ αθροίσματο̋ γωνιών που περιγράφηκε στο περιθώριο αριστερά. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

58. Μπορείτε να υπολογίσετε το μέτρο του αθροίσματο̋ των γωνιών χωρί̋ να 

ακολουθήσετε τη διαδικασία που έχει περιγραφεί; Εξηγήστε. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.8. Παραπληρωματικέ̋, συμπληρωματικέ̋ 

και κατακορυφήν γωνίε̋ 

�

 
Παραπληρωματικέ  ̋

γωνίε  ̋ονομάζονται 

δύο γωνίε  ̋που έχουν 

άθροισμα 180
ο
. Η κάθε 

μία από αυτέ  ̋λέγεται 

παραπληρωματική τη  ̋

άλλη .̋ 

Αν â  και b̂  οι δύο 

γωνίε̋ θα ισχύει: 

ˆâ b+ =  180
Ο 

 

 
Συμπληρωματικέ̋ 

γωνίε̋ ονομάζονται 

δύο γωνίε̋ που 

έχουν άθροισμα 

90
ο
. Η κάθε μία από 

αυτέ̋ λέγεται 

συμπληρωματική 

τη̋ άλλη̋. 

Αν â  και b̂  οι δύο 

γωνίε̋ θα ισχύει: 

ˆâ b+ =  90
Ο
 

 

 

 
Κατακορυφήν 

γωνίε̋ ονομάζονται 

δύο γωνίε̋ που 

έχουν την κορυφή 

του̋ κοινή και τι̋ 

πλευρέ̋ του̋ 

αντικείμενε̋ 

ημιευθείε̋. 

59. Να σχεδιάσετε δύο εφεξή̋ γωνίε̋ με ονόματα ˆxOy και ˆyOz , για τι̋ οποίε̋ οι μη 

κοινέ̋ πλευρέ̋ του̋ είναι αντικείμενε̋ ημιευθείε̋. Να βρείτε το άθροισμα των δύο 

γωνιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Να σχεδιάσετε δύο εφεξή̋ γωνίε̋ με ονόματα ˆxOy και ˆyOz , για τι̋ οποίε̋ οι μη 

κοινέ̋ πλευρέ̋ του̋ είναι κάθετε̋ ημιευθείε̋. Να βρείτε το άθροισμα των δύο 

γωνιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Σε ποιε̋ από τι̋ παρακάτω περιπτώσει̋ οι γωνίε̋ είναι κατακορυφήν και γιατί; 

Α. 

 

Γ. 

 

Ε. 

 

Β. 

 

Δ. 
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Για να βρείτε το μέτρο 

τη  ̋παραπληρωμα-

τική  ̋μια  ̋γωνία  ̋

μπορείτε να 

αξιοποιήσετε τη 

σχέση: 

ˆâ b+ =  180
Ο
. 

 
Για να σχεδιάσετε την 

παραπληρωματική 

μια  ̋γωνία  ̋ ˆxOy , 

προεκτείνετε την 

πλευρά αυτή  ̋Ox 

προ  ̋το μέρο  ̋του Ο, 

οπότε έχετε την 

ημιευθεία Οx ,́ 

αντικείμενη τη  ̋Οx. 

Έτσι σχηματίζεται η 

γωνία ˆyOx , που 

είναι παραπληρω-

ματική τη  ̋ ˆxOy και 

έχει μέτρο το b̂ , 

ώστε να ισχύει 

a b̂ˆ + =  180
Ο
. 

 

Για να σχεδιάσετε τη 

συμπληρωματική 

μια  ̋γωνία  ̋ ˆxOy , 

φέρνετε την 

ημιευθεία Οx΄^ Οx 

προ̋ το μέρο̋ του 

ημιεπιπέδου που 

βρίσκεται η Οy. Έτσι 

σχηματίζεται η 

γωνία ˆyOx , που 

είναι συμπληρω-

ματική τη̋ ˆxOy  και 

έχει μέτρο το b̂ , ώστε 

να είναι  

a b̂ˆ + =  90
Ο
. 

 
Για να βρείτε το μέτρο 

τη  ̋συμπληρωματική  ̋

μια  ̋γωνία  ̋αξιο-

ποιείτε τη σχέση  

ˆâ b+ =  90
Ο
. 

62. Δίνεται η γωνία ˆxOy  με μέτρο â  = 72
ο
. Να βρείτε και να σχεδιάσετε την 

παραπληρωματική τη̋. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Δίνεται η γωνία ˆxOy  με μέτρο â  = 33
ο
. Να βρείτε και να σχεδιάσετε την 

συμπληρωματική τη̋. 
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Δύο κατακορυφήν 

γωνίε  ̋είναι ίσε̋. 

64. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb114.ggb. 

(Α) Ελέγξετε αν ισχύει ότι δύο κατακορυφήν γωνίε̋ είναι ίσε̋. 

(Β) Διερευνήστε τα ερωτήματα του μικροπειράματο̋ και καταγράψτε τι̋ 

παρατηρήσει̋ που προέκυψαν. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

65. Να δικαιολογήσετε γιατί δύο κάθετε̋ ευθείε̋ σχηματίζουν τέσσερι̋ ορθέ̋ γωνίε̋. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.9. Θέσει̋ ευθειών στο επίπεδο 

�

 

 
Δύο ευθείε̋ του 

ιδίου επιπέδου 

λέγονται 

παράλληλε ,̋ αν δεν 

έχουν κοινό σημείο 

όσο κι αν 

προεκταθούν. 

 

 

 

 
Δύο ευθείε̋ του 

ιδίου επιπέδου που 

έχουν ένα κοινό 

σημείο ονομάζονται 

τεμνόμενε̋ και το 

κοινό του̋ σημείο 

λέγεται σημείο τομή  ̋

των δύο ευθειών. 

 

 
Δύο ευθείε̋ που 

βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο ή θα είναι 

παράλληλε̋ ή θα 

τέμνονται. 

 

 
Για να δηλωθεί ότι 

δύο ευθείε̋ ε1, και ε2 

είναι παράλληλε ,̋ 

χρησιμοποιείται το 

σύμβολο "//". Η 

σχέση γράφεται:  

ε1 // ε2. 

66. Να σχεδιάσετε παράλληλε̋ ευθείε̋ σε κάθε μία από τι̋ παρακάτω περιπτώσει̋. 

 
67. Να σχεδιάσετε τεμνόμενε̋ ευθείε̋ σε κάθε μία από τι̋ παρακάτω περιπτώσει̋. 

 

 
 

 

68. Να εξετάσετε αν οι ακόλουθε̋ ευθείε̋ είναι τεμνόμενε̋. Τι παρατηρείτε σε κάθε μία 

περίπτωση; 

    
 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Δύο ευθύγραμμα 

τμήματα που 

βρίσκονται πάνω σε 

δύο παράλληλε  ̋

ευθείε ,̋ θα λέγονται 

παράλληλα 

ευθύγραμμα 

τμήματα και ισχύει 

ότι ΑΒ // ΓΔ. 

 
Δύο ευθείε̋ του 

επιπέδου κάθετε̋ σε 

μια ευθεία είναι 

μεταξύ του̋ 

παράλληλε̋. 

 

Από ένα σημείο Α, 

εκτό̋ ευθεία  ̋ε, 

διέρχεται μία και 

μοναδική ευθεία ε1 

παράλληλη στην ε. 

 
Ο Ευκλείδη̋ στα 

«Στοιχεία» ορίζει ω  ̋

παράλληλε̋: «ΤΙΣ 

ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ 

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΠ' ΑΠΕΙΡΟΝ ΚΙ ΑΠΟ 

ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΔΕ 

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠ' ΑΥΤΑ». 

 

Το σημαντικότερο έρ-

γο Γεωμετρία  ̋στην 

αρχαιότητα ήταν τα 

«Στοιχεία» (13 βι-

βλία) του Ευκλείδη 

(330 - 270 π.Χ.), που 

απετέλεσε σταθμό 

στη Γεωμετρία και 

αναδείχτηκε σε πρό-

τυπο μαθηματική̋ 

σκέψη̋. Είναι σημα-

ντικό να γνωρίζουμε 

ότι τα «Στοιχεία» του 

Ευκλείδη αναγνωρί-

ζονται διεθνώ  ̋ω̋ 

ένα από τα μεγαλύτε-

ρα επιτεύγματα του 

ανθρωπίνου πνεύμα-

το̋. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονό̋ ότι μαζί με 

τη Βίβλο είναι από τα 
συγγράμματα που 

είχαν τι  ̋περισσότε-

ρε  ̋εκδόσει̋. 

69. Να βρείτε: 

(Α) ποιε̋ από τι̋ ευθείε̋ του σχήματο̋ είναι παράλληλε̋ 

(Β) ποιε̋ από τι̋ ευθείε̋ του σχήματο̋ είναι τεμνόμενε̋ 

(Γ) ποια ευθύγραμμα τμήματα είναι παράλληλα. 

 

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

 

70. Να σχεδιάσετε ευθεία ε1 που να είναι παράλληλη προ̋ μια ευθεία ε και να 

διέρχεται από σημείο Α, το οποίο δεν ανήκει στην ευθεία ε. 

Καταγράψτε την διαδικασία σχεδίαση̋. 

(http://users.sch.gr/thafounar/classA/paraLine/paraLine.html) 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων 

�

 
Απόσταση του 

σημείου Α από την 

ευθεία ε ονομάζε-

ται το μήκο̋ του 

κάθετου ευθυγράμ-

μου τμήματο̋ ΑΑΟ 

από το σημείο Α 

προ̋ την ευθεία ε. 

 

 
 

 

 
Απόσταση δύο 

παραλλήλων 

ευθειών λέγεται το 

μήκο̋ οποιουδή-

ποτε ευθυγράμμου 

τμήματο̋ που είναι 

κάθετο στι̋ δύο 

παράλληλε̋ 

ευθείε̋ και έχει τα 

άκρα του σ' αυτέ̋, 

π.χ. το ΑΒ. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Σχεδιάστε μία 

ευθεία και ένα 

σημείο Α εκτό̋ 

αυτή̋. Από το 

σημείο δοκιμάστε 

να φέρνετε 

ευθύγραμμα 

τμήματα από το Α 

προ̋ την ε. 

Αναστοχαστείτε για 

το σημείο τη̋ ε η 

απόσταση του 

οποίου από το Α θα 

είναι ελάχιστη. 

 

71. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb115.ggb. Διερευνήστε τα ακόλουθα: 

(Α) Βρείτε σε ποιο σημείο του δημόσιου αγωγού νερού, στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα, πρέπει να γίνει η σύνδεση με το σημείο Α του σπιτιού, ώστε ο 

σωλήνα̋ να έχει το μικρότερο δυνατό μήκο̋. Με πόσου̋ τρόπου̋ μπορεί να 

γίνει η σύνδεση; 

(Β) Πόσο εκτιμάτε ότι είναι το μέτρο τη̋ γωνία̋ που σχηματίζει ο σωλήνα̋ με τον 

αγωγό στο σημείο που ο σωλήνα̋ έχει το μικρότερο μήκο̋; 

 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

72. (Α) Να βρείτε την απόσταση του σημείου Α από την ευθεία ε. 

(Β) Να φέρετε από το σημείο Α παράλληλη στην ευθεία ε και να την ονομάστε ε1. 

(Γ) Να φέρετε την κάθετη από ένα άλλο σημείο τη̋ ε1 στην ε. 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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73. Να βρείτε σημείο μία̋ ευθεία̋ ε, η απόσταση του οποίου από ένα σημείο Α εκτό̋ 

αυτή̋ να είναι η ελάχιστη. 

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 

74. Να σχεδιάσετε δύο ευθείε̋ ε1 και ε2 παράλληλε̋ προ̋ μια ευθεία ε, που να 

απέχουν από αυτή 3 cm. 
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Β.1.11. Κύκλο̋ και στοιχεία του κύκλου 

� 

 
Κύκλο̋ λέγεται το 

σύνολο όλων των 

σημείων του 

επιπέδου που 

απέχουν την ίδια 

απόσταση από ένα 

σταθερό σημείο Ο. 

 

 

Η απόσταση αυτή 

συμβολίζεται με ρ 

και λέγεται ακτίνα 

του κύκλου. Το 

σημείο Ο λέγεται 

κέντρο του κύκλου. 

 

 
Ένα̋ κύκλο̋ με 

κέντρο Ο και ακτίνα 

ρ, συμβολίζεται με 

συντομία (Ο, ρ). 

 

 
Για τον σχεδιασμό 

ενό̋ κύκλου μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

διαβήτη̋. 

 

 
Δύο κύκλοι με 

ακτίνε̋ ίσε̋ είναι 

ίσοι. 

 

 

 
Δύο σημεία Α και Β 

του κύκλου τον 

χωρίζουν σε δύο 

μέρη που το καθένα 

λέγεται τόξο του 

κύκλου με άκρα τα 

Α και Β. 

 

75. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb116.ggb. 

Ο πρωτόγονο̋ άνθρωπο̋ για να μη 

χάσει την κατσίκα του την έδεσε με 

ένα σχοινί, σ' ένα ξύλινο πάσσαλο, 

μέσα στο λιβάδι. Όταν γύρισε να 

την πάρει είδε ότι η κατσίκα είχε 

βοσκήσει εκείνο το μέρο̋ του 

λιβαδιού που τη̋ επέτρεπε το 

μήκο̋ του σχοινιού να φθάσει. Έτσι, 

όλα τα χόρτα που απείχαν 

μικρότερη ή ίση απόσταση από το 

σχοινί, που ήταν δεμένη, είχαν 

φαγωθεί. 

 

Ποια γεωμετρική έννοια χαρακτηρίζει την περιοχή τη̋ οποία̋ το χορτάρι 

φαγώθηκε; 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

76. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb117.ggb. Με ποιου̋ τρόπου̋ μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμό̋ ενό̋ κύκλου; Σκεφτείτε και άλλου̋ εναλλακτικού̋ 

τρόπου̋ σχεδίαση̋ κύκλου. 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Το ευθύγραμμο 

τμήμα ΑΒ, που 

συνδέει δύο 

σημεία Α και Β του 

κύκλου, λέγεται 

χορδή του κύκλου. 

 

 

 

 
Η χορδή που 

περνάει από το 

κέντρο του κύκλου 

λέγεται διάμετρο̋ 

του κύκλου. 

 

 

 

 
Η διάμετρο̋ είναι η 

μεγαλύτερη χορδή 

του κύκλου, είναι 

διπλάσια από την 

ακτίνα του κύκλου 

και χωρίζει τον 

κύκλο σε δύο ίσα 

μέρη (ημικύκλια).  

 

 

 

 
Κυκλικό̋ δίσκο̋ (Ο, 

ρ) είναι ο κύκλο̋ 

(Ο, ρ) μαζί με το 

μέρο̋ του επιπέδου 

που περικλείει. 

Όλα τα σημεία του 

κυκλικού δίσκου 

απέχουν από το 

κέντρο Ο απόσταση 

μικρότερη ή ίση με 

την ακτίνα ρ. 

 

77. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb118.ggb. Στη συνέχεια απαντήστε τα ακόλουθα: 

(Α) Πότε δύο ή περισσότεροι κύκλοι καλούνται ομόκεντροι. 

(Β) Να σχεδιάσετε έναν κύκλο και να φέρετε δύο χορδέ̋ του. 

(Γ) Να φέρετε τη διάμετρο του κύκλου που σχεδιάσατε. 

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

78. Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο, αν γνωρίζετε ότι τα μήκη των πλευρών του είναι:  

α = 3 cm, β = 2 cm και γ = 1,5 cm. Εργαστείτε στο μικροπείραμα: mpb119.ggb. 

Καταγράψτε τα βήματα κατασκευή̋. Στη συνέχεια κάντε την ανάλογη κατασκευή 

για τα συγκεκριμένα μήκη. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

79. Να κατασκευάσετε τρίγωνο, για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει δύο πλευρέ̋  

3 cm και 4 cm και των οποίων η περιεχόμενη γωνία είναι 55
ο
. 

80. Να κατασκευάσετε τρίγωνο, για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει μία πλευρά 3 cm και τι̋ 

προσκείμενε̋ γωνίε̋ 40
ο
 και 100

ο
. 
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Β.1.13. Θέσει̋ ευθεία̋ και κύκλου 

�

 
Όταν ευθεία και 

κύκλο̋ δεν έχουν 

κανένα κοινό 

σημείο η ευθεία 

είναι εξωτερική του 

κύκλου. 

 

 
Όταν η απόσταση 

από το κέντρο του 

κύκλου στην ευθεία 

ε είναι μεγαλύτερη 

από την ακτίνα του 

κύκλου, η ευθεία 

είναι εξωτερική του 

κύκλου. 

 

 
Όταν ευθεία και 

κύκλο̋ έχουν ένα 

μόνο κοινό σημείο 

Μ, η ευθεία λέγεται 

εφαπτόμενη του 

κύκλου στο σημείο 

Μ. 

 
Όταν η απόσταση 

από το κέντρο του 

κύκλου στην ευθεία 

ε είναι ίση με την 

ακτίνα του κύκλου, η 

ευθεία είναι 

εφαπτομένη του 

κύκλου στο Μ. 

 

81. Να εξετάσετε τι̋ σχετικέ̋ θέσει̋ που μπορεί να έχουν σ' ένα επίπεδο ένα̋ κύκλο̋ 

και μια ευθεία. Για το σκοπό αυτό εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb120.ggb. Να 

καταγράψτε τι̋ περιπτώσει̋ που διακρίνετε και σχεδιάστε τα αντίστοιχα σχήματα. 

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  
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Όταν ευθεία και 

κύκλο̋ έχουν δύο 

κοινά σημεία Α και 

Β, η ευθεία λέγεται 

τέμνουσα του 

κύκλου ή λέμε ότι η 

ευθεία τέμνει τον 

κύκλο στα Α και Β. 

 

 
Όταν η απόσταση 

από το κέντρο του 

κύκλου στην ευθεία 

ε είναι μικρότερη 

από την ακτίνα του 

κύκλου, η ευθεία 

είναι τέμνουσα του 

κύκλου. 

 

 

 

 
Αν Μ το σημείο που 

τέμνονται οι 

εφαπτόμενε̋, τα 

ευθύγραμμα 

τμήματα ΑΜ και 

ΒΜ λέγονται 

εφαπτόμενα 

τμήματα του 

κύκλου. 

 

82. Να σχεδιάσετε ευθεία που να εφάπτεται σε σημείο ενό̋ κύκλου. Για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ 

κατασκευή̋ εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb121.ggb. Καταγράψτε τα βήματα 

τη̋ κατασκευή̋ και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τον δικό σα̋ σχεδιασμό. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

83. Να σχεδιάσετε κύκλο που να εφάπτεται σε σημείο μια̋ ευθεία̋. Περιγράψτε την 

κατασκευή. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

84. Να σχεδιάσετε εφαπτόμενε̋ ενό̋ κύκλου (Ο, ρ) στα άκρα Α και Β μια̋ χορδή̋ του ΑΒ. 

Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb122.ggb και καταγράψτε τα συμπεράσματα. 

  .......................................................  

  .......................................................  

  .......................................................  

  .......................................................  

  .......................................................  

  ....................................................... 
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Ασκήσει̋ προ̋ λύση 

 

Σημείο, Ευθύγραμμο τμήμα, Ευθεία, Ημιευθεία, Επίπεδο, Ημιεπίπεδο 

1.1. Να γράψετε τα ευθύγραμμα τμήματα που έχουν άκρα τα σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε του σχήματο̋. 

 
1.2. Δίνεται το σχήμα. 

 
Α. Να γράψετε τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίζονται από τα σημεία Α, Β, Γ και Δ. 

Β. Να γράψετε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που έχουν για ένα άκρο του̋ το σημείο Β. 

Γ. Να ονομάσετε όλε̋ τι̋ ημιευθείε̋ που ορίζονται στο σχήμα. 

Δ. Να γράψετε όλα τα ζεύγη των ημιευθειών που είναι αντικείμενε̋. 

1.3. Να γράψετε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα, όλε̋ τι̋ ευθείε̋ και όλε̋ τι̋ ημιευθείε̋ που 

ορίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
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1.4. Δίνεται το παρακάτω σχήμα. 

 
Α. Να βρείτε το πλήθο̋ των τριγώνων που υπάρχουν στο σχήμα. 

Β. Να ονομάσετε τα τρίγωνα αυτά. 

1.5. Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρείτε: 

 
Α. Πόσε̋ ευθείε̋ υπάρχουν στο σχήμα. 

Β. Πόσα ευθύγραμμα τμήματα υπάρχουν στο σχήμα που να έχουν άκρα δύο από τα σημεία 

Α, Β, Γ, Δ, Μ. 

Γ. Πόσε̋ ημιευθείε̋ υπάρχουν στο σχήμα που να έχουν αρχή ένα από τα σημεία Β, Δ. 

1.6. Δίνεται η ευθεία x΄x και τα σημεία αυτή̋ Κ, Λ, Μ. 

 
Α. Να γράψετε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα με άκρα τα σημεία αυτά. 

Β. Να γράψετε όλε̋ τι̋ ημιευθείε̋ που έχουν αρχή τα σημεία αυτά. 

Γ. Να βρείτε ποιε̋ από τι̋ παραπάνω ημιευθείε̋ είναι αντικείμενε̋. 
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1.7. Έστω σημείο Μ και ευθεία (ε) που δεν διέρχεται από το Μ. Θεωρούμε τα σημεία Α, Β τη̋ 

ευθεία̋ (ε). 

 
Α. Πόσε̋ ευθείε̋ διέρχονται από το Μ; 

Β. Πόσε̋ από τι̋ παραπάνω ευθείε̋ διέρχονται από το Α; 

Γ. Υπάρχει ευθεία που να διέρχεται από τα σημεία Μ, Α, Β; Αιτιολογήστε. 

1.8. Δίνεται το κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρείτε τι̋ γωνίε̋ που περιέχονται: 

 
Α. Στι̋ πλευρέ̋ ΓΒ και ΓΔ. 

Β. Στη διαγώνιο ΑΓ και στην πλευρά ΑΒ. 

Γ. Στι̋ πλευρέ̋ ΑΔ και ΑΒ. 

Δ. Στη διαγώνιο ΔΒ και στην πλευρά ΔΓ. 
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Γωνία-Γραμμή-Επίπεδα σχήματα-Ευθύγραμμα τμήματα-Ίσα σχήματα Είδη γωνιών-Εφεξή̋-

Διαδοχικέ̋-Άθροισμα γωνιών 

 

1.9. Ποιε̋ από τι̋ παρακάτω τεθλασμένε̋ γραμμέ̋ είναι κυρτέ̋ και ποιε̋ μη κυρτέ̋; 

Α.  

Β.  

Γ. 

 

Δ. 

 

1.10. Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Το μέσο Μ απέχει από το σημείο Α 3 cm. 

Α. Να βρείτε πόσο απέχει το σημείο Μ από το Β. 

Β. Ποιο είναι το μήκο̋ του ευθύγραμμου τμήματο̋ ΑΒ; 

1.11. Δίνεται μια ευθεία (ε). Θεωρούμε τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν στην ευθεία (ε) με τη σειρά που 

δίνονται. Για τα σημεία ισχύει ΚΛ = 4 cm, ΛΜ = 2 cm και ΜΝ = 4 cm. 

Α. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα ΚΜ και ΛΝ είναι ίσα. 

Β. Να βρείτε το μέσο Ρ του ΚΝ και να εξετάσετε αν αυτό είναι και μέσο του ΛΜ. 

1.12. Σε ημιευθεία Αx παίρνουμε τα σημεία Κ, Λ και Μ έτσι, ώστε ΑΛ = 4 cm,  

ΛΜ = 1 cm και ΑΚ = 2 cm. Να βρείτε τα μήκη των τμημάτων: 

Α. ΑΜ 

Β. ΑΛ - ΑΚ 

Γ. ΑΜ - ΑΚ 

1.13. Θεωρούμε μια ημιευθεία Οx και παίρνουμε τα σημεία Α και Β έτσι, ώστε  

ΟΑ = 5 cm και ΟΒ = 7 cm. Αν Γ είναι το μέσο του ΑΒ, να βρείτε το μήκο̋ του ΟΓ. 

1.14. Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ. Μέσα στο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε σημείο Μ και σχηματίζουμε το 

τρίγωνο ΑΒΜ. Να ονομάσετε τι̋ γωνίε̋ που είναι: 

Α. απέναντι τη̋ ΑΒ στο τρίγωνο ΑΒΜ. 

Β. απέναντι τη̋ ΒΓ στο τρίγωνο ΑΒΓ. 

Γ. προσκείμενε̋ τη̋ ΑΜ στο τρίγωνο ΑΒΜ. 

Δ. περιεχόμενε̋ των ΑΒ , ΑΜ στο τρίγωνο ΑΒΜ. 
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1.15. Γράψτε με τρία γράμματα τι̋ γωνίε̋ x, y, z, w, t στο παρακάτω σχήμα. 

 

1.16. Σε ευθεία x΄x θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 12 cm και σημείο Γ τέτοιο ώστε =
1

ΑΓ ΓΒ
3

. 

Να βρείτε τα μήκη ΑΓ, ΓΒ. 

1.17. Να σχεδιάσετε τα ύψη στο παρακάτω σχήμα. 

 

1.18. Να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με μήκο̋ 4 cm. Να χαράξετε την κάθετη ευθεία 

προ̋ το ευθύγραμμο τμήμα: 

Α. στο σημείο Α. 

Β. στο σημείο Β. 

Γ. στο μέσο Μ του ΑΒ. 

1.19. Να κατασκευάσετε γωνία = oˆxOy 120 . Φέρνουμε την Οδ κάθετη στην Οx, στο εσωτερικό τη̋ 

ˆxOy .Να υπολογίσετε τη γωνία ˆδOy . 

1.20. Στο παρακάτω σχήμα να φέρετε κάθετη ευθεία: 

 
Α. από το Α στην Οy. 

Β. από το Α στην Οx. 

Γ. στην Οy στο Β. 

Δ. στην Οx στο Κ. 
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1.21. Να βρείτε ποιο ευθύγραμμο τμήμα από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο και ποιο το 

μικρότερο: 

Α. 47,3 cm 

Β. 4,62 m 

Γ. 481 mm 

Δ. 46,5 dm 

1.22. Σημειώστε τι̋ κυρτέ̋ εφεξή̋ γωνίε̋ που υπάρχουν στο παρακάτω σχήμα: 

 

1.23. Δίνεται το παρακάτω σχήμα: 

 
Α. Να σημειώσετε τα ζεύγη των εφεξή̋ γωνιών του σχήματο̋. 

Β. Να γράψετε τρεί̋ γωνίε̋ του σχήματο̋ που είναι διαδοχικέ̋. 

1.24. Να γράψετε τα ζεύγη των εφεξή̋ γωνιών που υπάρχουν στο παρακάτω σχήμα. 
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Παραπληρωματικέ̋, Συμπληρωματικέ̋ και Κατακορυφήν γωνίε̋ 

1.25. Μια γωνία είναι τριπλάσια από τη συμπληρωματική τη̋. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι; 

1.26. Μια γωνία είναι ο
30  μεγαλύτερη από την συμπληρωματική τη̋. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι η 

παραπληρωματική τη̋; 

1.27. Μια γωνία είναι το 
1

4
 ευθεία̋ γωνία̋. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι η παραπληρωματική τη̋; 

1.28. Μία γωνία είναι τα 
5

16
 τη̋ ορθή̋. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι η συμπληρωματική τη̋; 

1.29. Δύο γωνίε̋ είναι εφεξή̋ και συμπληρωματικέ̋. Αν διαφέρουν κατά ο
20  να υπολογίσετε τι̋ 

γωνίε̋. 

1.30. Τρεί̋ εφεξή̋ γωνίε̋ ˆ ˆ ˆx,y,z  έχουν άθροισμα ο
150 . Τα μέτρα του̋ είναι ανάλογα των αριθμών 

2, 3, 5 αντίστοιχα. Να υπολογίσετε τα μέτρα του̋. 

1.31. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ ˆ ˆ ˆ ˆx,y,z,w  του σχήματο̋. 

 

1.32. Να υπολογίσετε τη γωνία α̂  στι̋ παρακάτω περιπτώσει̋: 

Α. 

 

Β. 

  

Γ. 

  

Δ. 
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1.33. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ ˆ ˆx,y  του σχήματο̋. 

 

1.34. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ ˆα̂,β  του σχήματο̋. 

 

1.35. Να υπολογίσετε τη γωνία x̂  στι̋ παρακάτω περιπτώσει̋: 

Α.  

 
Β.  

 
Γ.  
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1.36. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει 
Ù Ù
= =ΓΟΔ 40 ,ΑΟΓ 160

o o  και 
Ù
=ΒΟΖ 130

o  

 

Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ ˆ ˆΑΟΖ,ΒΟΓ  και ˆΔΟΖ . 

1.37. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ ˆ ˆ ˆx,y,z  του παρακάτω σχήματο̋ 

 

1.38. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ του παρακάτω σχήματο̋, αν =
1

ˆ ˆx y
3

. 
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Θέσει̋ ευθειών στο επίπεδο 

1.39. Σχεδιάστε τι̋ παράλληλε̋ στι̋ Οx και Οy από τα σημεία Α και Β. 

 

1.40. Στο παρακάτω σχήμα η x΄x είναι παράλληλη στην y΄y. 

 
 

Α. Να φέρετε την ευθεία που διέρχεται από το Α και είναι παράλληλη στι̋ x΄x και y΄y. 

Β. Να βρείτε τι̋ ημιευθείε̋ που είναι παράλληλε̋ στην x΄x. 

Γ. Να βρείτε τι̋ ημιευθείε̋ που είναι παράλληλε̋ στην y΄y. 

1.41. Να βρείτε τι̋ δυνατέ̋ θέσει̋ που μπορούν να έχουν τρει̋ διαφορετικέ̋ ευθείε̋ στο επίπεδο. 

1.42. Δίνεται ευθεία x΄x και ένα σημείο αυτή̋ Μ. Να φέρετε μια ευθεία (ε) κάθετη στην x΄x στο Μ. 

Να πάρετε στην ευθεία (ε) σημείο Δ. Να φέρετε κάθετη ευθεία (δ) στην ευθεία (ε) στο σημείο 

Δ. Να πάρετε σημείο Ζ στην ευθεία (δ). Να φέρετε ευθεία (η) κάθετη στην (δ) στο σημείο Ζ. 

Να βρείτε τη σχέση που έχουν οι ευθείε̋ x΄x και (δ) όπω̋ και οι ευθείε̋ (δ) και (η). 

1.43. Δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα ΟΑ και ένα σημείο Μ στην προέκταση του προ̋ το μέρο̋ του Ο. 

Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΟΑΒ που να έχει ύψο̋ το ΒΜ. 
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Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων 

1.44. Δίνεται ευθεία ε και ένα σημείο Ο εκτό̋ τη̋ ευθεία̋. Να βρείτε το σημείο τη̋ ευθεία̋ του 

οποίου η απόσταση από το Ο είναι η ελάχιστη δυνατή. 

1.45. Να σχεδιάσετε τα ύψη των παρακάτω τριγώνων. 

 

 

 

1.46. Δίνεται η γωνία xOy. Το σημείο Α βρίσκεται στην πλευρά Οx και το σημείο Β στην πλευρά Οy. 

Από το σημείο Α φέρτε παράλληλη ευθεία στην Οy και από το σημείο Β φέρτε παράλληλη 

στην ευθεία Οx οι οποίε̋ τέμνονται στο σημείο Κ. 

Α. Να γράψετε τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι παράλληλα. 

Β. Να φέρετε τι̋ αποστάσει̋ του σημείου Ο από τι̋ παράλληλε̋ που φέρατε. 

1.47. Δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ και Μ το μέσο του. Μια ευθεία ε διέρχεται από το σημείο 

Μ. Να φέρετε τι̋ αποστάσει̋ των σημείων Κ,Λ από την ευθεία ε. 
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Κύκλο̋ και στοιχεία του κύκλου 

1.48. Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ = 6 cm. Να γραμμοσκιάσετε το τμήμα που απέχει από το Κ το 

πολύ 4 cm και από το Λ το πολύ 5 cm. 

1.49. Nα σημειώσετε ένα σημείο Α και να γραμμοσκιάσετε τα σημεία του επιπέδου τα οποία 

απέχουν από το Α: 

Α. λιγότερο από 4 cm. 

Β. το πολύ 3 cm. 

Γ. περισσότερο από 5 cm. 

Δ. περισσότερο από 3 cm και λιγότερο από 5 cm. 

1.50. Nα σχεδιάσετε δύο κύκλου̋ με κέντρο Ο και ακτίνε̋ 3 cm και 5 cm αντίστοιχα. 

Α. Να βρείτε τα σημεία του επιπέδου που απέχουν από το Ο απόσταση μεγαλύτερη από 3 

cm και μικρότερη από 5 cm. 

Β. Να βρείτε τα σημεία του επιπέδου που απέχουν από το Ο απόσταση μεγαλύτερη ή ίση 

από 3 cm και μικρότερη ή ίση από 5 cm. 

1.51. Έστω ευθύγραμμο τμήμα ΟΑ = 4 cm. Σχεδιάστε του̋ κύκλου̋ (Ο, ΟΑ) και  

(Α, ΟΑ). Οι δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Μ και Λ. Σχηματίζουμε το τετράπλευρο ΟΚΑΛ. 

Α. Να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο ΟΚΑΛ έχει ίσε̋ πλευρέ̋. 

Β. Πόσο είναι το μήκο̋ κάθε πλευρά̋. 

Επίκεντρη γωνία 

1.52. *Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε τα τόξα στα οποία χωρίζεται ο κύκλο̋. 
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1.53. *Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι (με ίδιο κέντρο) με κέντρο το Κ και μια επίκεντρη γωνία o
50 . 

 

Α. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι το τόξο ΌΑΜΒ ; 

Β. Πόσε̋ μοίρε̋ είναι το τόξο »ΓΖΔ ; 

Γ. Είναι ίσα μεταξύ του̋ τα τόξα ΌΑΜΒ  και »ΓΖΔ ;.Να αιτιολογήσετε την απάντηση σα̋. 

1.54. *Στο τεταρτοκύκλιο του σχήματο̋ το τόξο »ΑΔ  είναι o
30 . Η ΚΓ είναι διχοτόμο̋ του 

τεταρτοκυκλίου. Υπολογίστε το τόξο ΊΓΔ . 
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1.55. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται κύκλο̋ με κέντρο το σημείο Κ και ακτίνα ρ =2 cm: 

 
 

Α. Να βρείτε τη μικρότερη απόσταση του κέντρου Κ από το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. 

Β. Ποια σημεία του ευθύγραμμου τμήματο̋ ΑΒ απέχουν από το κέντρο Κ απόσταση 2cm; 

1.56. *Στο παρακάτω σχήμα η ΑΒ είναι διάμετρο̋ του κύκλου (Ο, ρ). Δίνονται οι γωνίε̋ 
Ù

=ΑΟΔ 40
o, 

Ù
=ΒΟΓ 130

o . 

 
 

Α. Να βρείτε τα μέτρα των τόξων Ό ΌΑΟΓ , ΔΟΒ . 

Β. Να βρείτε το μέτρο τη̋ γωνία̋ 
Ù

ΓΟΔ . 

1.57. Να σχεδιάσετε κύκλο (Κ, 2 cm) και να πάρετε στον κύκλο σημείο Ο. Στην ημιευθεία ΚΟ να 

πάρετε σημεία Α και Β, ώστε ΚΑ = 1,5 cm και ΚΒ = 4 cm. 

Α. Να φέρετε την κάθετη ευθεία (ε) στην ΚΟ στο σημείο Α και να βρείτε τη σχετική θέση τη̋ 

ευθεία̋ (ε) με τον κύκλο. 

Β. Να φέρετε την κάθετη ευθεία (δ) στην ΚΟ στο σημείο Β και να βρείτε τη σχετική θέση τη̋ 

ευθεία̋ (δ) με τον κύκλο. 
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1.58. Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν 3 ίσοι κύκλοι με ρ = 2 cm, ΑΒ = 5 cm και  

ΒΓ = 4,5 cm. Να βρείτε τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων ΔΒ, ΑΓ, ΒΖ, ΔΖ. 

 

1.59. *Στο παραπάνω σχήμα έχουμε 
Ù
=ΒΟΓ 40

o και η ΟΓ είναι διχοτόμο̋ τη̋ γωνία̋ 
Ù

ΒΟΔ . 

 

Α. Να υπολογίσετε το μέτρο τη̋ γωνία̋ 
Ù

ΒΟΔ . 

Β. Αν η ΟΕ είναι διχοτόμο̋ τη̋ γωνία̋ 
Ù

ΑΟΔ  ,να υπολογίσετε το μέτρο του τόξου ΌΕΟΓ . 

1.60. 
*
Στο παρακάτω τεταρτοκύκλιο το τόξο ΑΓ είναι o

30 .Να υπολογίσετε το μέτρο τη̋ γωνία̋ ˆΒΟΓ . 

 

1.61. Δίνονται δύο παράλληλε̋ ευθείε̋ (ε) και (δ) οι οποίε̋ απέχουν 3cm.Έστω Ο ένα σημείο τη̋ 

ευθεία̋ (δ). 

Α. Να βρείτε τα σημεία τη̋ ευθεία̋ (ε) που απέχουν από το Ο απόσταση 4cm. 

Β. Να βρείτε τα σημεία τη̋ ευθεία̋ (ε) που απέχουν από το Ο απόσταση 3cm. 

Γ. Να βρείτε τα σημεία τη̋ ευθεία̋ (δ) που απέχουν από το Ο απόσταση 2cm. 

1.62. Δίνονται δύο παράλληλε̋ ευθείε̋ που απέχουν μεταξύ του̋ 6 cm. 

Α. Βρείτε σημείο Ο, που να απέχει από τι̋ ευθείε̋ 3 cm. 

Β. Να βρείτε τη θέση που έχουν οι ευθείε̋ από του̋ παρακάτω κύκλου̋,  

(Ο, 2,9 cm), (Ο, 2 cm), (O, 3,1 cm), (O, 3 cm). 

 

 

 

                                                 
*
 Η συγκεκριμένη άσκηση περιλαμβάνεται για την πληρότητα του υλικού. 


