
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

ΜΠΙΤΣΙΤΕ  ΒΑΓΙΑ  Σελίδα 1 από 14  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  1η 

Πότε δύο ευθείες λέγονται κάθετες; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Δύο ευθείες λέγονται κάθετες αν τέμνονται και σχηματίζουν τέσσερις ίσες γωνίες. 

(Ορθές) 

        

ε1

ε2

Α=σημειο τομής
                                                                                                         
 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  2η 

Πότε δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 
    Δύο ευθείες είναι παράλληλες αν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και όσο και αν τις 

προεκτείνουμε δεν συναντώνται. 

ε 1

ε2  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  3η 

Τι ονομάζουμε μέσον ευθύγραμμου τμήματος  

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Μέσο ευθυγράμμου τμήματος είναι το σημείο του  ευθυγράμμου τμήματος που 

χωρίζει το ευθύγραμμο τμήμα σε δύο ίσα ευθύγραμμα τμήματα. 

Α ΒΜ

ΑΜ = 3,48 εκατοστά ΒΜ = 3,48 εκατοστά

 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  4η 

Πως κατασκευάζουμε το μέσο  ευθύγραμμου τμήματος με  κανόνα και διαβήτη; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Για την κατασκευή του μέσου ευθυγράμμου τμήματος χρειάζομαι τα εξής 

γεωμετρικά όργανα : 

Κανόνα (χαρακάκι) και διαβήτη. 

 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

ΜΠΙΤΣΙΤΕ  ΒΑΓΙΑ  Σελίδα 2 από 14  

KΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΥ  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1) Με κέντρο το ένα άκρο του ευθυγράμμου τμήματος και τυχαία ακτίνα 

(αλλά  μεγαλύτερη  από το μισό ευθύγραμμο τμήμα) κατασκευάζω κύκλο. 

2) Με κέντρο το άλλο άκρο του ευθυγράμμου τμήματος και την ίδια ακτίνα 

κατασκευάζω Κύκλο. 

3) Σημειώνω τα σημεία τομής (συνάντησης) των δύο κύκλων. 

4) Σημειώνω  το σημείο τομής της νοητής ευθείας που συνδέει τα σημεία 

συνάντησης  των  Κύκλων με το ευθύγραμμο τμήμα. Το παραπάνω σημείο 

είναι το ζητούμενο μέσο.  

ΣΧΗΜΑ  
 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  5η 

Πόσα είδη γωνιών υπάρχουν και ποια; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Ανάλογα  με το άνοιγμά τους σε μοίρες οι γωνίες 

διακρίνονται σε : 

Ορθή γωνία 

Ορθή είναι η γωνία που οι πλευρές της είναι κάθετες. 

(Έχει άνοιγμα 90°) 

χΟψ=Ορθή γωνία

Ο ψ

χ

 
Οξεία γωνία 

Οξεία είναι μια γωνία αν είναι μικρότερη της ορθής. (Έχει άνοιγμα μικρότερο από 

90°) 

χΟψ=Οξεία γωνία

Ο ψ

χ

 
 

 

Αμβλεία  γωνία 

Αμβλεία είναι μια γωνία αν είναι μεγαλύτερη της ορθής.(Έχει άνοιγμα μεγαλύτερο 

από 90°) 

Α

Β

Μ
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χΟψ=Αμβλεία γωνία

Ο ψ

χ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  6η 

Τί ονομάζουμε διχοτόμο μιας γωνίας; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 
Διχοτόμος  μιας γωνίας είναι μια ημιευθεία  πού αρχίζει από την κορυφή της γωνίας 

και χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες 

Ο
χ

Ψ

ζ

ζΟχ=30°

ψΟζ=30°

 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  7η 

Πως κατασκευάζουμε τη διχοτόμο μιας γωνίας με κανόνα και διαβήτη; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΧΟΤΟΜΟΥ  ΓΩΝΙΑΣ 
1) Με κέντρο την κορυφή της γωνίας και ακτίνα όση θέλω κατασκευάζω κύκλο που 

τέμνει τις πλευρές της γωνίας σε δύο σημεία. 

2) Με κέντρο κάθε ένα από τα δυο σημεία και ακτίνα όση θέλω κατασκευάζω δύο 

κύκλους πού τέμνονται σε ένα σημείο στο εσωτερικό της γωνίας. 

3) Συνδέω το σημείο τομής των δύο κύκλων (στο εσωτερικό) με την κορυφή της 

γωνίας και έχω τη διχοτόμο της γωνίας. 

 

 

 

 

ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  8η 

Πότε δύο γωνίες λέγονται κατακορυφήν ; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Δύο γωνίες λέγονται κατακορυφήν αν  : 

α)  Έχουν  κοινή  κορυφή. 

β)   Οι πλευρές τους σχηματίζουν ευθεία..(Αντικείμενες ημιευθείες) 

 

Γωνία χΟψ

Γωνία χΌψ΄

χ΄

χ

ψ

ψ΄

Ο

 
Κατακορυφήν είναι οι γωνίες   χΟψ  και  χΌψ΄   καθώς και  οι  χΟψ΄  και  ψΟχ΄. 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  9η 

Ποια ιδιότητα έχουν οι κατακορυφήν γωνίες; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 
Οι κατακορυφήν γωνίες εμφανίζονται πάντα σε ζεύγη και είναι ίσες. 

Δηλαδή από το προηγούμενοι σχήμα έχουμε  χΟψ  = χΌψ΄   καθώς και  οι  χΟψ΄  = 

ψΟχ΄. 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  10η 

Πότε δύο γωνίες λέγονται εφεξής ; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Δύο γωνίες λέγονται εφεξής αν: 

α) Έχουν κοινή κορυφή. 

β) Έχουν κοινή πλευρά. 

γ)  Οι μη κοινές πλευρές τους βρίσκονται εκατέρωθεν της κοινής πλευράς. 

 

ΕΦΕΞΗΣ    ΓΩΝΙΕΣ                                                                   ΟΧΙ  ΕΦΕΞΗΣ  

ΓΩΝΙΕΣ                       

Ο χ

ζψ

Α χ

ζ

ψ

 
χΟζ,  ζΟψ  είναι  εφεξής                                                              χΟζ,χΟψ  δεν είναι 

εφεξής 
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  11η 

Πότε δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές ; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές αν : 

α) Έχουν κοινή κορυφή. 

β) Έχουν κοινή πλευρά. 

γ)  Οι μη κοινές πλευρές τους σχηματίζουν ευθεία.(Αντικείμενες ημιευθείες) 

Ο χ

ζ

ψ
 

Οι γωνίες  χΟζ  και  ζΟψ  είναι  παραπληρωματικές. 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  12η 

Ποια ιδιότητα έχουν οι παραπληρωματικές γωνίες; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν άθροισμα 180°. 

Δηλαδή στο παραπάνω σχήμα  ισχύει  ότι  χΟζ  +  ζΟψ =180°. 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  13η 

Πότε δύο γωνίες λέγονται συμπληρωματικές; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Δύο γωνίες λέγονται συμπληρωματικές  αν: 

α) Έχουν κοινή κορυφή. 

β) Έχουν κοινή πλευρά. 

γ)  Οι μη κοινές πλευρές τους είναι κάθετες ημιευθείες.(Ορθή γωνία) 

Ο χ

ζ

ψ

 
 

Ποια ιδιότητα έχουν οι συμπληρωματικές γωνίες; 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Οι συμπληρωματικές γωνίες έχουν άθροισμα 90°. 

Δηλαδή στο παραπάνω σχήμα  ισχύει  ότι  χΟζ  +  ζΟψ =90°. 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  14η 

Ποιες γωνίες λέγονται εντός εναλλάξ και ποια ιδιότητα έχουν. 

Ποιες γωνίες λέγονται εντός εκτός και επί τα αυτά και ποια ιδιότητα έχουν. 

Ποιες γωνίες λέγονται εντός και επί τα αυτά και ποια ιδιότητα έχουν. 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίδονται δύο παράλληλες ευθείες  ε1   και ε2  (Συμβολίζουμε 

ε1 // ε2  )  που τέμνονται από την ευθεία ε3  στα σημεία Α και Β.   
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ε2

ε1

ε3

αβ

γ δ

εζ

η θ  
 Ως γωνίες «εντός» χαρακτηρίζονται οι γωνίες που περιέχονται μεταξύ των 

παραλλήλων  ευθειών  ε1 και ε2.  (π.χ  οι γωνίες ε και δ) 

 Ως γωνίες «εκτός» χαρακτηρίζονται οι γωνίες που βρίσκονται «έξω» από τη 

ζώνη των παραλλήλων  ευθειών  ε1 και ε2.  (π.χ  οι γωνίες β και θ) 

 Ως γωνίες «εναλλάξ» χαρακτηρίζονται οι γωνίες που βρίσκονται αριστερά 

και δεξιά της τέμνουσας ευθείας  ε3.  (π.χ  οι γωνίες γ και ε) 

 Ως γωνίες «επί τα αυτά » χαρακτηρίζονται οι γωνίες που βρίσκονται προς το 

ίδιο μέρος της τέμνουσας ευθείας  ε3.  (π.χ  οι γωνίες γ και ζ) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Οι γωνίες γ  και ζ είναι   εντός και επι τα αυτά. 

 Οι γωνίες δ  και ζ είναι   εντός και εναλλάξ. 

 Οι γωνίες β  και θ είναι   εκτός εντός και εναλλάξ. 

 Οι γωνίες β  και η είναι   εκτός και επι τα αυτά. 

 Οι γωνίες α  και β είναι   παραπληρωματικές. 

 Οι γωνίες α  και γ  είναι  κατακορυφήν. 

 Οι γωνίες θ  και ζ  είναι  κατακορυφήν 

 Οι γωνίες ε  και θ  είναι   παραπληρωματικές. 

   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αν δύο ευθείες παράλληλες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία τότε : 

 Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες 

 Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωματικές. (Άθροισμα 180°) 

 Οι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες είναι ίσες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Μία τυχαία οξεία γωνία του παραπάνω σχήματος είναι πάντα ίση με μια 

άλλη τυχαία οξεία γωνία του ίδιου σχήματος. 

 Μία τυχαία αμβλεία γωνία του παραπάνω σχήματος είναι πάντα ίση με 

μια άλλη τυχαία αμβλεία γωνία του ίδιου σχήματος. 

 Μία τυχαία οξεία γωνία του παραπάνω σχήματος με μια  τυχαία αμβλεία 

του ίδιου σχήματος έχουν πάντα άθροισμα 180°. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 15η και 16η 

Τι ισχύει για τις πλευρές και τις γωνίες κάθε τριγώνου ; 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΠΛΕΥΡΕΣ-ΓΩΝΙΕΣ) 

 Οι γωνίες συμβολίζονται με τα ίδια κεφαλαία γράμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις κορυφές. Π.χ γωνίες τριγώνου ΜΡΔ είναι  

 ,  ,     

 Οι πλευρές είναι ευθύγραμμα τμήματα που αρχίζουν πάντα από μια κορυφή 

και τελειώνουν σε μια άλλη. Π.χ σε τρίγωνο ΠΡΤ πλευρές είναι τα 

ευθύγραμμα τμήματα που ξεκινούν από κάθε κορυφή. Από την Ρ είναι ΡΠ,ΡΤ. 

 Οι πλευρές ενός τριγώνου συμβολίζονται και με μικρά γράμματα που 

δηλώνουν το μήκος της πλευράς. Έτσι π.χ. σε τρίγωνο ΑΒΓ η πλευρά ΑΒ 

συμβολίζεται με το μικρό γράμμα γ η ΑΓ με το β και η ΒΓ με το α.. Εύκολα 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε κάθε πλευρά αντιστοιχεί το μικρό από τα 

τρία γράμματα που λείπει. 

 Απέναντι από μια κορυφή βρίσκεται η πλευρά που σχηματίζεται με τα 

γράμματα που μένουν αν «αφαιρέσω» από το τρίγωνο το γράμμα που 

αντιστοιχεί στην κορυφή. Π.χ αν σε τρίγωνο ΚΛΝ ζητώ την πλευρά που 

βρίσκεται απέναντι από την κορυφή Λ είναι η ΚΝ δηλαδή ότι μένει από το 

τρίγωνο αν «αφαιρέσω» την κορυφή Λ. 

 Με την έκφραση «περιεχόμενη γωνία» εννοούμε τη γωνία που σχηματίζεται 

από δύο πλευρές ενός τριγώνου. Π.χ σε τρίγωνο ΑΒΓ οι πλευρές ΒΑ και ΒΓ 

που ξεκινούν από την κορυφή  Β περιέχουν την γωνία   . 

 Απέναντι από μια γωνία πλευρά είναι η πλευρά που μένει αν διαβάζοντας το 

τρίγωνο «αφαιρέσω» την κορυφή τής γωνίας .Π.χ σε  τρίγωνο ΑΚΒ  απέναντι 

από την  γωνία   βρίσκεται η πλευρά ΚΒ. 

 Προσκείμενες γωνίες μιας πλευράς είναι οι γωνίες που έχουν κορυφές τα 

άκρα της πλευράς π.χ σε τρίγωνο ΑΚΕ  προσκείμενες γωνίες της πλευρά ΑΚ 

είναι οι γωνίες  και   . 

 Προσκείμενες πλευρές μιας γωνίας είναι οι πλευρές που περιέχουν 

(σχηματίζουν) τη γωνία. Προφανώς «ξεκινούν» από την κορυφή της γωνίας 

και «τελειώνουν» στις δύο άλλες κορυφές του τριγώνου π.χ. σε τρίγωνο ΑΒΓ 

οι προσκείμενες πλευρές της γωνίας Α ξεκινούν από την κορυφή Α και 

«σημαδεύουν» τις δύο άλλες κορυφές επομένως είναι οι ΑΒ και ΑΓ. 

ΣΧΕΣΗ  ΠΛΕΥΡΩΝ  ΚΑΙ  ΓΩΝΙΩΝ  ΣΕ  ΚΑΘΕ ΤΡΙΓΩΝΟ 

 Για τις γωνίες κάθε τριγώνου ισχύει ότι : 

            Το άθροισμα των γωνιών παντός τριγώνου είναι 180°. 

 Για τις πλευρές  κάθε τριγώνου ισχύει ότι : 

            Κάθε πλευρά είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο άλλων. 

      Κάθε πλευρά είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά των δύο άλλων. 

 Για τις πλευρές και τις γωνίες κάθε τριγώνου ισχύει ότι : 

Σε κάθε τρίγωνο οι  γωνίες που βρίσκονται  απέναντι από τις άνισες 

πλευρές είναι ομοίως άνισες. Δηλαδή απέναντι από τη μικρότερη πλευρά 

βρίσκεται η μικρότερη γωνία και απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά 

βρίσκεται η μεγαλύτερη γωνία. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΓΩΝΙΑ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Γ
εξ

Β Γ

Α

 
ΕΙΔΗ  ΤΡΙΓΩΝΩΝ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΓΩΝΙΕΣ 

ΟΞΥΓΩΝΙΟ  

Ένα τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο αν έχει όλες τις γωνίες του οξείες. 

 

α

β
γ

Β

Γ

Α

 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ  

Ένα τρίγωνο λέγεται ορθογώνιο αν  έχει μία γωνία ορθή ( και δύο γωνίες οξείες). 

γ β

α

Α

ΓΒ  
ΑΜΒΛΥΓΩΝΙΟ   
Ένα τρίγωνο λέγεται αμβλυγώνιο αν έχει μία γωνία αμβλεία (και δύο γωνίες οξείες.) 
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γ β

α

Α

ΓΒ  
ΕΙΔΗ  ΤΡΙΓΩΝΩΝ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ  
Ένα τρίγωνο λέγεται ισοσκελές αν  έχει δύο πλευρές ίσες. 

γ
β

α

Α

ΓΒ  
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Οι  γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου που βρίσκονται  απέναντι από τις ίσες πλευρές 

είναι επίσης ίσες. 

ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ  
Ένα τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο αν έχει όλες τις πλευρές ίσες. 

α

α α

Γ Β

Α

 
 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΝ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι όλες ίσες  και κάθε μια έχει άνοιγμα 60°. 

ΣΚΑΛΗΝΟ  
Ένα τρίγωνο είναι σκαληνό αν έχει τρεις πλευρές άνισες. 
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΝ ΣΚΑΛΗΝΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Στο σκαληνό τρίγωνο οι  γωνίες που βρίσκονται  απέναντι από τις άνισες πλευρές 

είναι ομοίως άνισες. Δηλαδή απέναντι από τη μικρότερη πλευρά βρίσκεται η 

μικρότερη γωνία και απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά βρίσκεται η 

μεγαλύτερη γωνία. 

 

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  17η 

Ποια είναι τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Με την έκφραση δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου εννοούμε το ύψος τη διάμεσο 

και τη διχοτόμο μια γωνίας. 

 

ΥΨΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Ύψος ενός τριγώνου ονομάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα που : 

 ΑΡΧΙΖΕΙ           από μια κορυφή του τριγώνου.  

 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ    στην απέναντι πλευρά κάθετα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήματος που ακολουθεί το ύψος ΒΑ με πληροφορεί ότι :   

 ΑΡΧΙΖΕΙ  από  την κορυφή Β του τριγώνου ΑΒΓ 

 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ   ΚΑΘΕΤΑ στο σημείο Δ που βρίσκεται στην απέναντι (από 

την κορυφή Β) πλευρά ΑΓ του τριγώνου. 

Β

Α

Γ

Δ
 

 

Στο τρίγωνο ΚΛΜ του σχήματος που ακολουθεί το ύψος ΜΝ με πληροφορεί ότι:   

 ΑΡΧΙΖΕΙ  από  την κορυφή Μ του τριγώνου ΚΛΜ 

 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ   ΚΑΘΕΤΑ στο σημείο Ν που βρίσκεται στην προέκταση 

απέναντι (από την κορυφή Μ) πλευρά ΚΛ του τριγώνου. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη που τέμνονται πάντα στο ίδιο σημείο. Το σημείο 

τομής των υψών ενός τριγώνου λέγεται ορθόκεντρο του τριγώνου. 

 Με το σύμβολο Uα εννοούμε το ύψος του τριγώνου που ξεκινά από την 

κορυφή Α. 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Διάμεσος ενός τριγώνου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που έχει : 

 ΑΡΧΗ      μια κορυφή του τριγώνου. 

 ΤΕΛΟΣ   το μέσον της απέναντι (από την κορυφή) πλευράς του τριγώνου.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήματος που ακολουθεί η διάμεσος ΒΜ με πληροφορεί 

ότι :   

 ΑΡΧΙΖΕΙ  από  την κορυφή Β του τριγώνου ΑΒΓ 

 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ  στο μέσο Μ της απέναντι (από την κορυφή Β) πλευράς ΑΓ 

του τριγώνου. 

 

 

x

x

Β

Γ

Α

Μ

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διαμέσους  που τέμνονται πάντα στο ίδιο σημείο. Το 

σημείο τομής των διαμέσων ενός τριγώνου λέγεται κέντρο βάρους                            

(ή βαρύκεντρο) του τριγώνου. 

 Με το σύμβολο μα εννοούμε τη διάμεσο του τριγώνου που ξεκινά από την 

κορυφή Α. 

 

ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Διχοτόμος μια γωνίας ενός  τριγώνου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που έχει : 

 ΑΡΧΗ      μια κορυφή του τριγώνου. 

 ΤΕΛΟΣ   ένα σημείο της απέναντι πλευράς ώστε η γωνία να μοιράζεται σε 

δύο ίσες γωνίες..  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήματος που ακολουθεί η διχοτόμος ΓΔ με πληροφορεί 

ότι :   

 ΑΡΧΙΖΕΙ  από  την κορυφή Γ του τριγώνου ΑΒΓ 
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 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ   στο σημείο Δ της απέναντι (από την κορυφή Β) πλευράς 

ΑΒ του τριγώνου και χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες. 

ω

ω
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διχοτόμους  που τέμνονται πάντα στο ίδιο σημείο. Το 

σημείο τομής των διχοτόμων ενός τριγώνου λέγεται κέντρο του 

εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. 

 Με το σύμβολο δα εννοούμε τη διάμεσο του τριγώνου που ξεκινά από την 

κορυφή Α. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Για να κατασκευάσω οποιοδήποτε τρίγωνο αρκεί να μου δίδονται 

τρία κύρια στοιχεία από τα οποία ένα είναι πλευρά.   
 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  18η 

Να κατασκευαστεί τρίγωνο  ΑΒΓ με ΑΒ=6cm   ΑΓ=5cm     και  ΒΓ=3cm 

 

ΛΥΣΗ 

Κατασκευάζω πρώτα τη μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου οπότε έχω τις δύο 

κορυφές. 

Με κέντρο το ένα άκρο της μεγαλύτερης πλευράς και ακτίνα το μήκος της 

μεσαίας πλευράς κατασκευάζω κύκλο. 

Με κέντρο το άλλο άκρο και ακτίνα το μήκος της μικρής πλευράς κατασκευάζω 

κύκλο. 

Η τρίτη κορυφή του τριγώνου είναι το σημείο τομής των δύο κύκλων. 
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Να κατασκευαστεί τρίγωνο ΔΕΒ με Δ=40° ΔΕ=7cm  και ΔΒ=3cm. 

 

ΛΥΣΗ 

Κατασκευάζω τη γωνία που δίνεται (με μοιρογνωμόνιο) οπότε έχω τη μια κορυφή 

του τριγώνου. 

Στη μια πλευρά της γωνίας μετρώ μήκος ίσο με μία από τις δύο πλευρές πού 

δίδονται οπότε  έχω τη δεύτερη κορυφή του τριγώνου. 

Στην άλλη πλευρά της γωνίας μετρώ μήκος ίσο με την άλλη πλευρά οπότε έχω τη 

δεύτερη κορυφή  του τριγώνου. 

Ενώνω τις τρεις  κορυφές και έχω το τρίγωνο. 
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Να κατασκευαστεί τρίγωνο ΚΛΜ με ΛΜ=8cm  Λ=50°  και  Μ=30°. 

ΛΥΣΗ 

Κατασκευάζω την πλευρά πού δίδεται οπότε έχω τις δύο κορυφές  του τριγώνου. 

Στο ένα άκρο της πλευρά πού δίδεται κατασκευάζω (με μοιρογνωμόνιο) τη μία 
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γωνία. 

Στο άλλο άκρο της πλευράς πού δίδεται κατασκευάζω την άλλη γωνία. 

Προεκτείνω τις πλευρές των γωνιών οπότε στο σημείο τομής τους βρίσκω την 

τρίτη κορυφή. 
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