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Κεφάλαιο 2 

Β.2.2. Άξονα̋ συμμετρία̋ 

� 

 
 

 
Άξονα̋ συμμετρία̋ 

σχήματο̋ ονομάζεται 

η ευθεία που χωρίζει 

το σχήμα σε δύο μέρη, 

τα οποία συμπίπτουν 

όταν διπλωθεί το 

σχήμα κατά μήκο̋ τη̋ 

ευθεία̋. Στην 

περίπτωση αυτή λέμε 

ότι το σχήμα έχει 

άξονα συμμετρία̋ την 

ευθεία αυτή. 

 

 
Όταν ένα σχήμα έχει 

άξονα συμμετρία̋, το 

συμμετρικό του ω̋ 

προ̋ τον άξονα αυτόν 

είναι το ίδιο το σχήμα. 

 

1. Μελετήστε το μικροπείραμα mpb2_1.ggb. 

(α) Τι παρατηρείτε σ’ αυτό το σχήμα; 

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

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

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

(β) Με την ενεργοποίηση του κουμπιού «Πάνω σχήμα» και στη συνέχεια την 

ενεργοποίηση του κουμπιού «Κάτω σχήμα», τι παρατηρείτε; 

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

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

(γ) Ενεργοποιείστε το κουμπί «Άξονα̋». Μπορείτε να φανταστείτε ποιο̋ είναι ο 

ρόλο̋ τη̋ ευθεία̋ που εμφανίστηκε; 

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

2. Να βρείτε του̋ άξονε̋ συμμετρία̋ του κύκλου και του αντίστοιχου κυκλικού 

δίσκου (Ο, ρ). Μελετήστε το μικροπείραμα mpb2_2.ggb. 

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

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

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

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

(1) Κάθε κύκλο̋ και ο αντίστοιχο̋ κυκλικό̋ δίσκο̋ έχουν: 

(α) έναν άξονα συμμετρία̋ 

(β) άπειρου̋ άξονε̋ συμμετρία̋ 

(γ) κανένα άξονα συμμετρία̋. 

(2) Εξετάσετε για καθένα από τα κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου A, I, Γ και 

Θ αν έχουν: 

(α) κανένα 

(β) ένα 

(γ) περισσότερου̋ από ένα άξονε̋ συμμετρία̋ 

Α Ι Γ Θ 

4. Να σχεδιάστε του̋ άξονε̋ συμμετρία̋ των παρακάτω γεωμετρικών σχημάτων. 
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Β.2.1. Συμμετρία ω̋ προ̋ άξονα 

� 

 
Συμμετρικό σημείου Β 

ω̋ προ̋ ευθεία ε, 

είναι το σημείο Γ με το 

οποίο συμπίπτει το Β, 

αν διπλώσουμε το 

φύλλο κατά μήκο̋ τη̋ 

ευθεία̋ ε. 

 

 
Κάθε σημείο μια̋ 

ευθεία̋ ε είναι 

συμμετρικό του 

εαυτού του ω̋ προ̋ 

την ε. 

 

 
Δύο σχήματα (Σ1) και 

(Σ2) λέγονται 

συμμετρικά ω̋ προ̋ 

μία ευθεία ε, όταν 

καθένα αποτελείται 

από τα συμμετρικά 

σημεία του άλλου ω̋ 

προ̋ την ε. 

 

 
Επειδή με δίπλωση 

κατά μήκο̋ τη̋ ε 

συμπίπτει το (Σ1) με 

το (Σ2), γνωρίζουμε 

ότι αυτά θα είναι ίσα. 

Επομένω̋: Τα 

συμμετρικά ω̋ προ̋ 

ευθεία σχήματα είναι 

ίσα. 

5. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_3.ggb. Δίνεται ισοσκελέ̋ τρίγωνο ΑΒΓ με 

ΑΒ = ΑΓ. 

(α) Τι παρατηρείτε όταν το τρίγωνο είναι διπλωμένο; 

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

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

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

 

 

(β) Τι παρατηρείτε για το σημείο Μ; 

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

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

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

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

(γ) Τι παρατηρείτε για την ευθεία ε σε σχέση με την ΒΓ; 

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

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

(δ) Τι είναι η ΑΔ για την γωνία Α; 

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

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

(ε) Ποιε̋ είναι οι ιδιότητε̋ του ισοσκελού̋ τριγώνου; 

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

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

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

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

6. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_4.ggb. Τι παρατηρείτε; 

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

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

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

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

7. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_5.ggb. Τι παρατηρείτε; 

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

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

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

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



Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου § Β. 2.3. 

 

 

Πρόταση Διδασκαλία̋ και Συνοδευτικά φύλλα εργασία̋ v 1.0 Σελίδα 7 από 28 

Β.2.3. Μεσοκάθετο̋ ευθυγράμμου τμήματο̋ 

�

 
 

 
Μεσοκάθετο̋ 

ευθυγράμμου 

τμήματο̋ λέγεται η 

ευθεία που είναι 

κάθετη προ̋ αυτό 

και διέρχεται από 

το μέσον του. 

 

 
Κάθε σημείο τη̋ 

μεσοκαθέτου ενό̋ 

ευθυγράμμου 

τμήματο̋ έχει ίσε̋ 

αποστάσει̋ 

(ισαπέχει) από τα 

άκρα του. 

 

 
Κάθε σημείο που 

ισαπέχει από τα 

άκρα ενό̋ 

ευθυγράμμου 

τμήματο̋ βρίσκεται 

πάνω στη 

μεσοκάθετό του. 

 

 
H μεσοκάθετο̋ ενό̋ 

ευθυγράμμου 

τμήματο̋ είναι 

άξονα̋ συμμετρία̋ 

του. 

 

8. Οι χαρταετοί κατασκευάζονται σε διάφορα σχήματα. Ένα από αυτά είναι το 

ακόλουθο. 

(α) Αν ο καιρό̋ είναι κατάλληλο̋, ο χαρταετό̋ με την συγκεκριμένη 

κατασκευή θα πετάξει; 

(β) Ποιε̋, προϋποθέσει̋ απαιτούνται γι’ αυτό; 

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

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

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

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

9. Να σχεδιάσετε την μεσοκάθετο ενό̋ ευθυγράμμου τμήματο̋ ΑΒ, χωρί̋ τη βοήθεια 

του υποδεκάμετρου και του γνώμονα, αλλά μόνο με τη χρήση «κανόνα και 

διαβήτη» (mpb2_6.ggb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Να κατασκευάσετε ευθεία δ κάθετη σε ευθεία ε στο σημείο τη̋ Α. 

Να κατασκευάσετε την κάθετη δ μια̋ ευθεία̋ ε από σημείο Α εκτό̋ αυτή̋. 

(mpb2_7.ggb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Να κατασκευάσετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευρά̋ α. 
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Β.2.5. Κέντρο συμμετρία̋ 

�

 

 
Κέντρο συμμετρία̋ 

σχήματο̋ 

ονομάζεται ένα 

σημείο του Ο, γύρω 

από το οποίο αν 

περιστραφεί το 

σχήμα κατά 180°, 

συμπίπτει με το 

αρχικό. Στην 

περίπτωση που 

υπάρχει τέτοιο 

σημείο, λέμε ότι το 

σχήμα έχει κέντρο 

συμμετρία̋ το 

σημείο Ο. 

 

 

 

 
Όταν ένα σχήμα 

έχει κέντρο 

συμμετρία̋, το 

συμμετρικό του ω̋ 

προ̋ το κέντρο 

αυτό είναι το ίδιο 

το σχήμα. 

 

12. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_8.ggb. Ελέγξτε αν τα σχήματα έχουν κέντρο 

συμμετρία̋. 

 

 

13. Ποιο είναι το κέντρο συμμετρία̋ ενό̋ κύκλου; 

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

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

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

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

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

 

 

14. Τοποθετήστε ένα "Χ" στι̋ κατάλληλε̋ θέσει̋, για τη θετική σα̋ απάντηση. 

 
 

 

15. Να βρείτε στα παρακάτω σχήματα το κέντρο συμμετρία̋, αν υπάρχει. 
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Β.2.4. Συμμετρία ω̋ προ̋ σημείο 

�

 

 
Συμμετρικό σημείου 

Α ω̋ προ  ̋κέντρο Ο, 

είναι το σημείο Α', με 

το οποίο συμπίπτει 

το Α, αν περιστραφεί 

περί το Ο κατά 180°. 

 

 
Δύο σημεία Μ και 

Μ' είναι 

συμμετρικά ω̋ 

προ̋ σημείο Ο, 

όταν το Ο είναι 

μέσο του τμήματο̋ 

ΜΜ'. 

 

 
Δύο σχήματα 

λέγονται συμμετρικά 

ω  ̋προ̋ σημείο Ο, 

όταν κάθε σημείο του 

ενό̋ είναι 

συμμετρικό ενό̋ 

σημείου του άλλου 

ω  ̋προ̋ το Ο. 

 

 
Τα συμμετρικά ω̋ 

προ̋ σημείο 

σχήματα είναι ίσα. 

 

16. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_9.ggb. Τι παρατηρείτε; 
 

 

 

 

 

17. Να βρείτε το συμμετρικό Α' του σημείου Α, ω̋ προ̋ σημείο Ο. 
 

 

 

 

 

 

18. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό Α'Β' ενό̋ ευθυγράμμου τμήματο̋ ΑΒ ω̋ προ̋ 
σημείο Ο. 

 

 

 

 

 

 

19. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό ω̋ προ̋ σημείο Ο: (α) μια̋ ευθεία̋ ε και (β) μια̋ 
ημιευθεία̋ Αx. 

 

 

 

 

 

 

20. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό σχήμα μια̋ γωνία̋ xÂy ω̋ προ̋ σημείο Ο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό σχήμα ενό̋ κύκλου (Κ, ρ) ω̋ προ̋ σημείο Ο. 
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Β.2.6. Παράλληλε̋ ευθείε̋ που τέμνονται από μια άλλη ευθεία 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Εργαστείτε στο μικροπείραμα mpb2_10.ggb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 

 

 

 

(α) Αν σα̋ ρωτούσαν σε ποια ζώνη βρίσκεται το κορίτσι στο Σχήμα 1 τι θα 

απαντούσατε; 

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

(β) Αν σα̋ ρωτούσαν σε ποια ζώνη βρίσκονται τα αγόρια στο Σχήμα 1 τι θα 

απαντούσατε; 

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

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 

 

 

 

(γ) Αν σα̋ ρωτούσαν ποια είναι η θέση των δυο παιδιών ω̋ προ̋ τον δρόμο στο 

Σχήμα 2 τι θα απαντούσατε; 

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

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3 

 

 

 

(δ) Αν σα̋ ρωτούσαν ποια είναι η θέση των δυο παιδιών ω̋ προ̋ τον δρόμο στο 

Σχήμα 3 τι θα απαντούσατε; 

 .....................................................................................................................................  
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Οι γωνίε̋ που 

βρίσκονται ανάμε-

σα στι̋ ευθείε̋ ε1 

και ε2 ονομάζονται 

«εντό̋» (των 

ευθειών) και όλε̋ 

οι άλλε̋ «εκτό̋». 

 
Οι γωνίε̋ που 

βρίσκονται προ̋ το 

ίδιο μέρο̋ τη̋ 

ευθεία̋ δ 

ονομάζονται «επί 

τα αυτά» (μέρη τη̋ 

ευθεία̋). 

 
Δύο γωνίε̋ που 

βρίσκονται η μία 

στο ένα κι η άλλη 

στο άλλο ημιεπίπε-

δο τη̋ ευθεία̋ δ, 

λέγονται μεταξύ 

του̋ «εναλλάξ». 

 

Άρα έχουμε έξι 

ονομασίε̋ για τα 

διαφορετικά 

ζευγάρια των 

γωνιών. 

(α) εντό̋ εναλλάξ 

και 

(β) εκτό̋ εναλλάξ 

(γ) εντό̋ και επί 

τα αυτά και 

(δ) εκτό̋ και επί 

τα αυτά 

(ε) εντό̋ - εκτό̋ 

εναλλάξ και 

(στ) εντό̋ - εκτό̋ 

επί τα αυτά. 

 

Ο χαρακτηρισμό̋ 

των γωνιών γίνεται: 

(α) από τη θέση 

του̋ ω̋ προ̋ την 

ενδιάμεση περιοχή 

που ορίζουν οι ε1 

και ε2 (εντό̋, εκτό̋, 

εντό̋-εκτό̋) και (β) 

από τη θέση του̋ 

ω̋ προ̋ τα 

ημιεπίπεδα που 

ορίζει η δ (επί τα 

αυτά, εναλλάξ). 

 
Οι χαρακτηρισμοί 

που δίνονται στα 

ζεύγη γωνιών είναι 

ανεξάρτητοι του αν 

οι ευθείε̋ ε1 και ε2 

είναι παράλληλε̋. 

23. Μελετήστε τι̋ δραστηριότητε̋ του μικροπειράματο̋ mpb2_11.ggb. 

 

24. Παρατηρήστε το σχήμα και στη συνέχεια καταγράψετε τι̋ γωνίε̋ που βρίσκονται 

ανάμεσα στι̋ ευθείε̋ ε1 και ε2. 

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

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

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

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

25. Παρατηρήστε το σχήμα και στη συνέχεια καταγράψετε τι̋ γωνίε̋ που βρίσκονται προ̋ 

το ίδιο μέρο̋ τη̋ ευθεία̋ δ. 

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

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

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

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

26. Παρατηρήστε το σχήμα και στη συνέχεια καταγράψετε τι̋ γωνίε̋ που βρίσκονται η μία 

στο ένα κι η άλλη στο άλλο ημιεπίπεδο τη̋ ευθεία̋ δ. 

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

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

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

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

27. Παρατηρήστε το σχήμα και στη συνέχεια καταγράψετε 

(α) τι̋ εντό̋ εναλλάξ γωνίε̋, 

(β) τι̋ εκτό̋ εναλλάξ γωνίε̋, 

(γ) εντό̋ και επί τα αυτά γωνίε̋, 

(δ) τι̋ εκτό̋ και επί τα αυτά γωνίε̋, 

(ε) τι̋ εντό̋ - εκτό̋ εναλλάξ γωνίε̋, 

(στ) τι̋ εντό̋ - εκτό̋ επί τα αυτά γωνίε̋, 

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

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

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

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

 .............................................................................  
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Στην περίπτωση 

κατά την οποία οι 

ευθείε̋ που 

τέμνονται από άλλη 

είναι παράλληλε̋ 

τότε ισχύουν 

ορισμένε̋ 

σημαντικέ̋ σχέσει̋ 

μεταξύ των γωνιών. 

 
1. Οι εντό̋ εναλλάξ 

γωνίε̋ είναι ίσε̋. 

2. Οι εντό̋ εκτό̋ και 

επί τα αυτά γωνίε̋ 

είναι ίσε̋. 

3. Οι εντό̋ και επί τα 

αυτά γωνίε̋ είναι 

παραπληρωματικέ

̋. 

 
Αν μια από τι̋ 

παραπάνω 

προτάσει̋ ισχύει, 

τότε οι ευθείε̋ ε1 

και ε2 είναι 

παράλληλε̋. 

 
Συνεπώ̋, κάθε μια 

από τι̋ παραπάνω 

τρει̋ προτάσει̋ 

αποτελεί συνθήκη 

παραλληλία̋. 

28. Να συγκρίνετε μεταξύ του̋ τι̋ γωνίε̋, που σχηματίζονται στα σημεία Α και Β, στα 

οποία τέμνει μια ευθεία δ δύο παράλληλε̋ ευθείε̋ ε1 και ε2 αντίστοιχα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Στο παρακάτω σχήμα είναι ε1//ε2. Να υπολογίσετε όλε̋ τι̋ γωνίε̋, που είναι 

σημειωμένε̋, αν είναι α = 40°. 

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

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

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

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

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

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

 

2.1. Στο παρακάτω σχήμα σχεδιάστε το συμμετρικό του τριγώνου ΑΒΓ ω̋ προ̋ την πλευρά ΒΓ. 

 
Τι σχήμα σχηματίζεται και γιατί; 

 

2.2. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό του ευθύγραμμου τμήματο̋ ΚΛ ω̋ προ̋ την ευθεία ε σε καθένα 

από τα παρακάτω σχήματα: 

α) 

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 
 

2.3. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό ενό̋ τυχαίου τριγώνου ΑΒΓ ω̋ προ̋: 

α) ευθεία ε η οποία διέρχεται από τα σημεία Β και Γ. 

β) τυχαία ευθεία που διέρχεται από το σημείο Γ. 

γ) ευθεία δ που είναι παράλληλη στην ΑΓ και διέρχεται από το σημείο Β. 

 

2.4. Δίνεται μια γωνία 
Ù

xOy  και η διχοτόμο̋ τη̋ Οδ. Να βρείτε το συμμετρικό τη̋ γωνία̋ ω̋ προ̋ τη 

διχοτόμο Οδ. 

 

2.5. Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσό̋ του ΑΜ. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό του τριγώνου 

ω̋ προ̋ τη διάμεσο ΑΜ. 
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2.6. Δίνεται ένα ισοσκελέ̋ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΚΛΜ. 

 

 

Να χαράξετε του̋ άξονε̋ συμμετρία̋ σε καθένα από τα σχήματα. 

 

2.7. Χαράξτε τον ή του̋ άξονε̋ συμμετρία̋ σε όσα από τα παρακάτω σχήματα έχουν άξονα συμμετρία̋. 

 

 
 

2.8. Να βρείτε του̋ άξονε̋ συμμετρία̋ του σχήματο̋ που αποτελείται από δύο ίσου̋ κύκλου̋ αν αυτοί: 

α) εφάπτονται εξωτερικά, 

β) τέμνονται, 

γ) βρίσκονται ο ένα̋ μέσα στον άλλο. 

 

2.9. Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ. Κατασκευάστε τι̋ μεσοκαθέτου̋ του. Τι παρατηρείτε; 

 

2.10. Δίνεται ευθεία ε και δύο σημεία Α και Β εκτό̋ τη̋ ευθεία̋. 

 
Να βρείτε το σημείο τη̋ ευθεία̋ ε που απέχει την ίδια απόσταση από τα σημεία Α και Β. 
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2.11. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο Κ. Αποδείξτε ότι η κάθετη στι̋ ΑΒ και 

ΓΔ από το Κ είναι μεσοκάθετό̋ του̋. 

 
 

2.12. Να βρείτε το κέντρο ενό̋ κύκλου, χρησιμοποιώντα̋ μόνο κανόνα και διαβήτη. 

 

2.13. Κατασκευάστε το συμμετρικό του ευθύγραμμου τμήματο̋ ΑΒ ω̋ προ̋ το σημείο Μ στα παρακάτω 

σχήματα: 

 

α) 

 

β) 

 
γ) 

 

δ) 

 

 

2.14. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό ενό̋ τριγώνου ΑΒΓ ω̋ προ̋: 

α) το μέσο Δ τη̋ πλευρά̋ ΑΓ. 

β) το σημείο Β. 

 

2.15. Να βρείτε το συμμετρικό μια̋ ημιευθεία̋ ω̋ προ̋ την αρχή τη̋. 

 

2.16. Να βρείτε το συμμετρικό ενό̋ ορθογωνίου τριγώνου ω̋ προ̋ την κορυφή τη̋ ορθή̋ γωνία̋ του. 

 

2.17. Να βρείτε το κέντρο συμμετρία̋ του παρακάτω σχήματο̋. 
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2.18. Να βρείτε το κέντρο συμμετρία̋ του παρακάτω σχήματο̋. 

 

2.19. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται 1 2ε //ε  και η γωνία γ είναι μεγαλύτερη από τη γωνία α κατά 53 . Να 

υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ α, β, γ, δ, κ, λ. 

 

2.20. Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείε̋ 1ε  και 2ε  είναι παράλληλε̋ με τέμνουσε̋ τι̋ 1δ  και 2δ , που 

τέμνονται στο σημείο Α τη̋ ευθεία̋ 1ε . Δίνονται οι γωνίε̋ 
Ù

j = 50  και 
Ù

=ω 130 . Να υπολογίσετε σε 

μοίρε̋, τι̋ γωνίε̋ α, β, γ, δβ, δ . Να αιτιολογήσετε τι̋ απαντήσει̋ σα̋. 
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2.21. Οι ημιευθείε̋ Οx, Ay και Βz είναι παράλληλε̋. Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ 
Ù Ù Ù

α, β, ΟΑΒ . 

 
2.22. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει 1 2ε //ε . Οι ε1 και ε2 τέμνονται από τι̋ 3 4ε //ε . Να υπολογίσετε τι̋ 

γωνίε̋ α, β, γα, β, γ . 

 

2.23. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει 1 2ε //ε . Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ 
Ù Ù

x, y . 

 

2.24. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει 1 2 3ε //ε //ε . Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ 
Ù Ù Ù

x, y,ω . 
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2.25. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει x΄x //y΄y , 
Ù

=xBy 35  και ^AB BΓ . Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ 
Ù Ù Ù

θ, κ, α . 

 

2.26. Αν 1 2ε //ε , να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ που σημειώνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

2.27. Στο παρακάτω σχήμα ισχύει 1 2ε //ε . Να υπολογίσετε τι̋ γωνίε̋ 
Ù Ù Ù

x, y,ω . 

 

2.28. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε 1 2 3ε //ε //ε  και τέμνονται από τι̋ 1δ  και 2δ .Να υπολογίσετε: 

α) το x. 

β) τι̋ γωνίε̋ α, β, γ, κβ, . 

 

 


