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Γεωµετρία  Α  Γυµνασίου 
  

Ορισµοί – Ιδιότητες – Εξηγήσεις 
 
Ευθεία γραµµή  Ορισµός δεν υπάρχει.  

Η απλούστερη από όλες τις γραµµές.  
Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 

1.  ∆ύο σηµεία ορίζουν την θέση µόνο µίας ευθείας γραµµής. 
2.  Μία ευθεία αν επεκταθεί και από τα δύο µέρη παραµένει ευθεία γραµµή. 
3.  Πάνω της µπορούµε να σηµαδέψουµε άπειρα σηµεία. 
4.  Σαν σχήµα είναι απέραντο δηλαδή δεν έχει αρχή ούτε τέλος. 
5.  Από ένα σηµείο του επιπέδου περνάνε άπειρες ευθείες. 
6.  Ονοµάζεται µε ένα (πεζό) γράµµα στην άκρη του ορατού µέρους της. 
 
 
Ευθύγραµµο τµήµα   Σε µία ευθεία αν πάρω δύο σηµεία ορίζω ένα κοµµάτι  

(τµήµα) από  αυτήν. 
1.  Το ευθύγραµµο τµήµα ονοµάζεται µε δύο κεφαλαία γράµµατα. Τα σηµεία Αρχής–Τέλους. 
2.  Ανάµεσα στα άκρα Α και Β του τµήµατος µπορώ να σηµαδέψω άπειρα σηµεία. 
3.  Οµοίως εξωτερικά και στην προέκταση προς το µέρος του Α ή του Β . 
4.  Ένα µόνο σηµείο µεταξύ Α και Β µπορεί να απέχει ίσα από τα άκρα. Το σηµείο αυτό ονοµά-

ζεται µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος  και ισχύει   αν Μ µέσο του ΑΒ τότε ΑΜ=ΜΒ. 
 
Ηµιευθεία    Αν σηµαδέψω ένα σηµείο πάνω σε µία ευθεία  ορίζω δύο µέρη της 

που το καθένα  λέγεται ηµιευθεία . 
1.  Η ηµιευθεία  έχει αρχή µα δεν έχει τέλος. 
2.  Ονοµάζουµε την αρχή µε κεφαλαίο γράµµα και την κατεύθυνση µε πεζό. Π.χ.  Αχ  
3.  Ένα σηµείο µπορεί να γίνει αρχή για άπειρες ηµιευθείες. 
4.  Αντικείµενες είναι δύο ηµιευθείες µε κοινή αρχή, στην ίδια πάνω ευθεία και αντίθετα κατευθυ-

νόµενες. 
 
Ευθείες στο επίπεδο:    Αν χαράξω δύο ευθείες πάνω σε επίπεδο τότε  ή  θα τέµνονται  ή δεν θα 
τέµνονται δηλαδή θα είναι παράλληλες. 
1. Στην περίπτωση τεµνοµένων ευθειών αν σχηµατίζουν 4 ίσες γωνίες (ορθές) γύρω από το ση-

µείο τοµής τις λέµε κάθετες (Το εξακριβώνουµε µε το ορθογώνιο τρίγωνο – γνώµονας). 
2. Από σηµείο εκτός ευθείας µία παράλληλη στην ευθεία  µπορώ να χαράξω. 
3. Από σηµείο εκτός ευθείας µία κάθετη στην ευθεία  µπορώ να χαράξω. Το κάθετο ευθύγραµµο 

τµήµα από το σηµείο στη ευθεία λέγεται απόσταση του σηµείου από την ευθεία. 
4. Από σηµείο πάνω σε ευθεία µία κάθετη  στην ευθεία  µπορώ να χαράξω. 
 
Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος: είναι µία ευθεία γραµµή  κάθετη στο µέσο του ευθυγράµ-
µου τµήµατος 
Ιδιότητα µεσοκαθέτου:  Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου απέχει ίσα από τα άκρα του ευθυγράµ-
µου τµήµατος.  
Αντίστροφα: Αν ένα σηµείο εκτός ευθυγράµµου τµήµατος απέχει το ίδιο από τα άκρα τότε θα 
βρίσκεται πάνω στη µεσοκάθετο ευθεία του ευθ. τµήµατος.  
 
 
Ονοµασία γωνίας:   ∆ύο ηµιευθείες µε κοινή αρχή ορίζουν ένα επίπεδο που το χωρίζουν σε δύο 
µέρη. Αυτά τα επίπεδα µέρη είναι οι γωνίες. 
 Ορθή µία από τις γωνίες που σχηµατίζουν δύο κάθετες ευθείες. ( = µε 90 µοίρες) 
 Αµβλεία  η µεγαλύτερη της ορθής.    ( > 900  ) 
 Οξεία η µικρότερη της ορθής.      ( < 900 ) 
 Ευθεία οι πλευρές είναι αντικείµενες ηµιευθείες.   (= 1800) 
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∆ιχοτόµος είναι µία ηµιευθεία (µε αρχή την κορυφή της γωνίας) που χωρίζει την γωνία σε 
δύο ίσες γωνίες 

Τρίγωνο 

• Ονοµασία τριγώνου από τις πλευρές: 
1.  Αν και οι τρεις πλευρές του είναι άνισες τότε το τρίγωνο λέγεται σκαληνό. 
2.  Αν µόνο οι δύο πλευρές είναι ίσες λέγεται ισοσκελές. 
3.  Αν και οι  τρεις πλευρές του είναι ίσες λέγεται ισόπλευρο. 

 
• Ονοµασία τριγώνου από τις γωνίες: 

1.  Αν έχει µία µόνο γωνία ορθή ονοµάζεται ορθογώνιο. 
2.  Αν έχει µία µόνο γωνία αµβλεία  ονοµάζεται αµβλυγώνιο.  
3.  Αν και οι τρεις γωνίες είναι οξείες ονοµάζεται οξυγώνιο. 

Το ορθογώνιο που έχει τις πλευρές της ορθής γωνίας του ίσες λέγεται ισοσκελές ορθογώ-
νιο. 

Το αµβλυγώνιο που έχει τις πλευρές της αµβλείας  γωνίας του ίσες λέγεται ισοσκελές αµβλυ-
γώνιο. 

Κύρια στοιχεία  του τριγώνου είναι οι τρεις γωνίες του και οι τρεις πλευρές του. 
∆ευτερεύοντα στοιχεία  του τριγώνου είναι τα: 

Τρία ύψη του,   οι τρεις διάµεσοι   και οι τρεις διχοτόµοι των γωνιών του.  

• Ύψος τριγώνου είναι το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα από την κορυφή στην απέναντι πλευρά ή 
απόσταση της κορυφής από την απέναντι πλευρά. 

• ∆ιάµεσος είναι το ευθύγραµµο τµήµα από την κορυφή στο µέσο της απέναντι πλευράς 
• ∆ιχοτόµος γωνία τριγώνου είναι το ευθύγραµµο τµήµα που χωρίζει την γωνία του τριγώνου 

σε δύο ίσες γωνίες.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  
 Πρέπει να γνωρίζουµε ότι η απλή γωνία έχει για πλευρές ηµιευθείες και διχοτόµο πάλι 

ηµιευθεία   ενώ η γωνία του τριγώνου έχει πλευρές και διχοτόµο ευθύγραµµα τµήµατα. 
 Το ύψους – διχοτόµος – διάµεσος της κορυφής των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου 

είναι το ίδιο ευθύγραµµο τµήµα. Όµοια και στο ισόπλευρο. 
 Τα ύψη των οξειών γωνιών ορθογωνίου τριγώνου  συµπίπτουν µε τις κάθετες πλευρές. 

Ενώ το ύψη των οξειών γωνιών αµβλυγωνίου τριγώνου βρίσκονται εκτός του τριγώνου. 
 
Εφεξής λέγονται δύο γωνίες που έχουν:      

1.  Κοινή κορυφή 
2.  Κοινή την µία πλευρά τους  
3.  ∆εν έχουν κανένα άλλο κοινό σηµείο 

Παρατήρηση:  
 ∆ιαδοχικές λέγονται τρεις και περισσότερες γωνίες όταν είναι ανά δύο εφεξής. 
 Για να προσθέσω (ενώσω σχηµατικά) δύο γωνίες πρέπει να τις κάνω εφεξής ενώ για 

τρεις και περισσότερες διαδοχικές. 
 
Παραπληρωµατικές  λέγονται δύο γωνίες µε άθροισµα 1800   
Συµπληρωµατικές λέγονται δύο γωνίες µε άθροισµα 900 

Κατακορυφήν λέγονται δύο γωνίες που οι πλευρές της µίας είναι αντικείµενες ηµιευθείες των 
πλευρών της άλλης.. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 
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Αν δύο ευθείες παράλληλες τέµνονται από τρίτη  ευθεία οι σχηµατιζόµενες γωνίες εντός των 
παραλλήλων και εναλλάξ της τέµνουσας είναι ίσες. 
Αντίστροφα: Αν δύο ευθείες που τέµνονται από τρίτη  σχηµατίζουν εντός (των δύο πρώτων) ε-
ναλλάξ (της τέµνουσας – τρίτης)  γωνίες που είναι  ίσες τότε οι δύο πρώτες ευθείες είναι πα-
ράλληλες. 
Σε τρίγωνο και οι τρεις γωνίες µαζί δίνουν άθροισµα  180 µοιρών  δηλαδή 
  Αν ΑΒΓ  τρίγωνο   τότε  Α + Β + Γ = 1800 

 
 Παρατήρηση:   

 Η ισότητα αυτή µας δίνει να καταλάβουµε γιατί δεν µπορώ να έχω τρίγωνο µε δύο ορθές 
ή δύο αµβλείες γωνίες. 
       Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι όλες ίσες µε 60 µοίρες. 
       Οι οξείες γωνίες του ορθογωνίου και ισοσκελούς είναι ίσες µε 45 µοίρες η καθεµία. 

 
 

ΚΥΚΛΟΣ 
Ορισµός: Κύκλος είναι το επίπεδο γεωµετρικό σχήµα (σύνολο σηµείων) του οποίου τα σηµεία ι-
σαπέχουν από ένα χαρακτηριστικό σηµείο το κέντρο. Η απόσταση αυτή (του κάθε σηµείου από το 
κέντρο) ονοµάζεται ακτίνα. 

1. Χορδή: είναι ένα ευθύγραµµο τµήµα µε τα άκρα πάνω στον κύκλο. 
2. Τόξο: είναι ένα κοµµάτι από τον κύκλο.       
3. ∆ιάµετρος: είναι µία χορδή που περνά από το κέντρο του κύκλου. 
4. Κυκλικός δίσκος:  Είναι ο κύκλος και το εσωτερικό επίπεδο µέρος.  

 
Παρατήρηση:   ∆ύο σηµεία του κύκλου ορίζουν δύο τόξα και µία χορδή.   
    Αν τα τόξα είναι ίσα η χορδή τότε έγινε διάµετρος άρα η διάµετρος χωρίζει 
τον κύκλο σε δύο ίσα µέρη  

5. Θέση µίας ευθείας  και κύκλου. 
Α.  Η ευθεία τέµνει τον κύκλο άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι µικρότερη 
της ακτίνας. 
Β.  Η ευθεία εφάπτεται του κύκλου άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι ίση 
µε την ακτίνα. 
Γ.  Κανένα από τα δύο παραπάνω άρα η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι µεγα-
λύτερη της ακτίνας. 
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ΑΣΚΉΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΟΓΚΟ 
 
1.  Να  βρεθεί ο όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις µήκος 6,4 m   πλάτος 25 dm 

και ύψος 3850 mm.             (απ. 61,6 m3) 
 
2.  Να βρεθεί ο όγκος κύβου µε ακµή 28dm  σε  α] m 3,        β] dm3,          γ]  cm 3 

          (απ. 21,952m3,   21.952dm3,   21.952.000cm3) 
  

3.  Το εµβαδόν µίας έδρας κύβου είναι 64 τετραγωνικά µέτρα. Να βρεθεί ο όγκος του. 
                (V=512 m3) 

 
4.  Σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο το µήκος είναι 70 dm,  το πλάτος 5 m. Αν ο όγκος είναι 

217 m3, να βρεθεί το ύψος του.                (ύ-
ψος=6,2 µέτρα) 

 
5.  Ένα δοχείο λαδιού σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε διαστάσεις 2,9µέτρα µή-
κος, 1,5 µέτρα πλάτος και 0,72 µέτρα ύψος είναι γεµάτο. Πόσα λίτρα λάδι έχει και πόσο κοστίζει 

το λάδι αν το ένα  λίτρο κοστίζει 1725 δραχµές;       
           (απ.  3.132 l  και 5.402.700 δραχµές)  

 
6.  Ένα βάθρο σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε  διαστάσεις µήκος 1,8 m , πλάτος 

1,2 m και ύψος 8,5 dm, θα κτιστεί µε τσιµεντόλιθους διαστάσεων 37cm, 15 cm ,  17 cm. Πόσους 
τσιµεντόλιθους θα χρειαστούµε;      (απ. 195 τσιµεν/θοι) 

 
7.  Οι νόµοι προβλέπουν χώρο για µία σχολική αίθουσα 8 m3 για κάθε άτοµο. Με µέγιστο  αριθµό 

34 µαθητών να βρεθεί το κατάλληλο µήκος για την αίθουσα αν το πλάτος της είναι 6,5 m και το 
ύψος της 3,5 m.         (απ. 11,956 m) 

 
8.  Μία γυάλα για ψάρια σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και µε διαστάσεις µήκος 80 cm, 

πλάτος 45cm και ύψος νερού 60 cm.  α] Να βρεθεί όγκος της. β] Αν προσθέσουµε ακόµη 120 
λίτρα νερό κατά πόσο θα υπερυψωθεί; 

         (απ. 216dm3, 33,33 cm περίπου) 
 

9.  Ένας συνεταιρισµός κρασιού έχει στις δεξαµενές του 184.800 λίτρα κρασί. Για να το µεταφέρει 
σε άλλο χώρο µίσθωσε ένα ειδικό όχηµα µεταφοράς µε χωρητικότητα 15,4 κυβικά µέτρα. Αν το 
κάθε δροµολόγιο χρεώνεται 7000 δραχµές, πόσα θα τους κοστίσει η µεταφορά συνολικά; 

        (απ. 84.000 δραχµές )  
 
10. ∆ίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε διαστάσεις: µήκος 10 cm,  πλάτος  5 cm  και ύψος 

13,2 cm. Αν αυξήσουµε τις διαστάσεις της βάσης κατά  0,1 dm πόσο πρέπει να ελαττώσουµε το 
ύψος ώστε ο όγκος να παραµείνει σταθερός; 

           (απ. 3,2 cm )  
11. ΄Ένας κύβος έχει ακµή α. να βρείτε πόσο αυξάνετε ο όγκος του αν: 
  α] διπλασιάσουµε την ακµή. 
  β] τριπλασιάσουµε την ακµή.    (απ. 8–πάσιος, 27–πλάσιος) 
 
 
  

Ασκήσεις στο εµβαδόν. 
 
 
1.  Να βρεθεί η περίµετρος και το εµβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε µήκος 0,68m και 
πλάτος 50cm.       (απ.   Π=2,36 m,   Ε=0,34 m2 ) 
 



1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ                                                                                                                                                                Κ.  ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 

 

   5 

2.  Η περίµετρος ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου είναι 1,28 km και το µήκος του 360m. Να 
βρεθούν , το πλάτος του και το εµβαδόν του σχήµατος.  

      (απ.  Πλάτος=280m,  E=100800m2) 
 
3.  Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει µήκος 7,8  m  και εµβαδόν 50,7 m2. Να βρεθεί το πλά-

τος και η περίµετρος του ορθογωνίου.    (απ. Πλάτος 6,5m, Περίµετρος=28,6m) 
 
4.  Να βρεθεί το εµβαδόν ενός τετραγώνου που έχει περίµετρο 36,8m.             (απ.  Ε=84,64m2) 
 
5.  Ένα ορθογώνιο έχει εµβαδόν όσο και ένα τετράγωνο µε πλευρά 20 µέτρα. Αν το µήκος του ορ-

θογωνίου είναι 25 µέτρα, να βρεθεί το πλάτος του ορθογωνίου.  (απ.  16 µέτρα) 
 
6.  Ένα χαλί µε µήκος 65dm και πλάτος 3,4 m πουλήθηκε αντί 25.480 δραχµές το µέτρο. Πόσο κό-

στισε  η αγορά του;        ( απ. 563.108 δραχµές)  
 
7.  Μία σχολική αίθουσα έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε διαστάσεις µήκος 6 µέτρα  

και πλάτος 3,6 µέτρα. Θέλουµε να στρώσουµε την αίθουσα µε τετράγωνα πλακάκια πλευράς  
40 cm. Πόσα πλακάκια θα χρειαστούµε και πόσα χρήµατα θα πληρώσουµε αν το ένα πλακάκι 
έχει 856 δραχµές;       (απ. 135 πλακάκια, 115.560 δραχµές) 

 
8.  Ένα αγρόκτηµα σε σχήµα ορθογωνίου έχει µήκος 48,5 µέτρα  και πουλήθηκε 250.000 χιλιάδες 

το στρέµµα κόστισε συνολικά 1.455.000 δραχµές. Να βρεθεί το εµβαδόν του αγροκτήµατος και 
το πλάτος του.             (απ.  Ε=5820 m2, µήκος=120 m) 

 
9.  Αγρόκτηµα σχήµατος ορθογωνίου µε µήκος 120 m και εµβαδόν 6240 m2 .Στο ένα άκρο του χω-

ραφιού χωρίζουµε ένα τετράγωνο πλευράς ίσης µε το πλάτος του ορθογωνίου. Πόσο είναι το 
εµβαδόν του χωραφιού που αποµένει;      (απ. 3.536 m2) 

 
10.  Σε οικόπεδο σχήµατος ορθογωνίου το µήκος είναι τετραπλάσιο από το πλάτος και η περίµε-

τρος του είναι 80 µέτρα. Να βρεθεί η αξία του οικοπέδου αν το ένα µέτρο κοστίζει 45.000 δραχ-
µές.                              (απ. Ε=256m2,  11.520.000 drx)
       

 
11. Σε µία οικοδοµική περιοχή σχήµατος τετραγώνου µε πλευρά 70 m πρόκειται να κατασκευαστεί 

πεζοδρόµιο πλάτους 150 cm. Πόσες πλάκες θα χρειαστεί ο εργολάβος για το πεζοδρόµια αν 
ξέρουµε ότι η κάθε πλάκα είναι σχήµατος ορθογωνίου µε διαστάσεις 50 cm και 30 cm.    
                     (απ. 2.860 πλάκες) 

 
12. Να υπολογίσετε σε τετραγωνικά µέτρα το εµβαδόν ενός ορθογωνίου, στο οποίο το µήκος του 
είναι τριπλάσιο από το πλάτος του και η περίµετρός του είναι 88 dam.  
           (απ.   E = 36.300 m2) 


