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· Ç Ýííïéá ôçò ãùíßáò - Óýãêñéóç ãùíéþí

· Åßäç ãùíéþí - ÌÝôñçóç ãùíéþí

· ÅöåîÞò ãùíßåò - ÐáñáðëçñùìáôéêÝò ãùíßåò

· ÊáôÜ êïñõöÞí ãùíßåò

· Ç Ýííïéá ôçò ãùíßáò - Óýãêñéóç ãùíéþí

· Åßäç ãùíéþí - ÌÝôñçóç ãùíéþí

· ÅöåîÞò ãùíßåò - ÐáñáðëçñùìáôéêÝò ãùíßåò

· ÊáôÜ êïñõöÞí ãùíßåò

  Ποιά είναι η έννοια της γωνίας;

 ∆ύο ηµιευθείες µε κοινή αρχή χωρίζουν το επίπεδο

σε δύο περιοχές, που καθεµία από αυτές ονοµάζεται γωνία.

Οι ηµιευθείες αυτές ονοµάζονται πλευρές της γωνίας και η

κοινή τους αρχή ονοµάζεται κορυφή της γωνίας.

Για να δηλώσουµε ποια από τις δύο γωνίες εννοούµε

γράφουµε µέσα στη γωνία ένα µικρό τόξο, όπως φαίνεται

στο διπλανό σχήµα.

  Με ποιούς τρόπους συµβολίζουµε µια γωνία;

Μια γωνία συµβολίζεται µε τρεις τρόπους:

α. Με τρια γράµµατα, προσέχοντας το µεσαίο γράµµα να

είναι κορυφή της γωνίας. π.χ. ˆxOy  ή ˆyOx

β. Με ένα µικρό γράµµα. π.χ. ω̂

γ. Με το γράµµα της κορυφής, εφόσον η γωνία δε χωρίζεται

από άλλη ηµιευθεία σε περισσότερα µέρη.   π.χ. Ο̂
Με ανάλογους τρόπους συµβολίζουµε τις γωνίες ενός

πολυγώνου. π.χ. τριγώνου ή τετραπλεύρου.
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242. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Πώς συγκρίνουµε δύο γωνίες;

 Για να συγκρίνουµε δύο γωνίες ˆΑΟΒ  και ˆΓΚ∆  χρη-

σιµοποιούµε διαφανές χαρτί. Αποτυπώνουµε την ˆΑΟΒ  στο

διαφανές χαρτί και τοποθετούµε το αποτύπωµα πάνω στη

γωνία ˆΓΚ∆ , έτσι ώστε το Ο να συµπέσει µε το Κ και η

πλευρά ΟΒ µε την Κ∆.

∆ιακρίνουµε τρεις περιπτώσεις:

α. Οι πλευρές ΟΑ και ΚΓ να συµπέσουν οπότε οι γωνίες

είναι ίσες, και γράφουµε:

ˆ ˆΑΟΒ = ΓΚ∆

β. Η πλευρά ΚΓ να βρεθεί µέσα στη γωνία ˆAOB  οπότε η

γωνία ˆΓΚ∆ είναι µικρότερη από τη γωνία ˆAOB , γράφου-

µε:

ˆˆΓΚ∆ < ΑΟΒ

γ. Η πλευρά ΚΓ να βρεθεί έξω από τη γωνία ˆΑΟΒ  προς το

µέρος της πλευράς ΟΑ οπότε η γωνία ˆΓΚ∆  ειναι

µεγαλύτερη από τη γωνία ˆΑΟΒ , και γράφουµε:

ˆˆΓΚ∆ > ΑΟΒ

  Έστω ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Η γωνία Α̂  (ή ˆΒΑΓ ) ονοµάζεται περιεχόµενη στις

πλευρες ΑΒ και ΑΓ. Οµοίως η Β̂  είναι περιεχόµενη στις

πλευρές ΑΒ και ΒΓ, και η Γ̂  είναι περιεχόµενη στις πλευρές

ΑΓ και ΓΒ.

Οι γωνίες Β̂  και Γ̂  ειναι προσκείµενες στην πλευρά ΒΓ.

Οµοίως οι Α̂  και Β̂  προσκείµενες στην πλευρά ΑΒ και οι

Α̂  και Γ̂  προσκείµενες στην πλευρά ΑΓ.

Η πλευρά ΒΓ είναι απέναντι από την γωνία Α̂ , η ΑΓ απέναντι από τη γωνία Β̂  και η

ΑΒ απένταντι από τη γωνία Γ̂ .
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243.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Πώς διακρίνονται τα τρίγωνα µε βάση τις πλευρές τους;

Τα τρίγωνα διακρίνονται µε βάση τις πλευρές τους σε:

α. Σκαληνά, τα οποία έχουν τρεις άνισες πλευρές

β. Ισοσκελή, τα οποία έχουν δύο ίσες πλευρές οι οποίες

ονοµάζονται σκέλη. Η τρίτη πλευρά ονοµάζεται βάση

του ισοσκελούς τριγώνου. Οι προσκείµενες στη βάση,

ισοσκελούς τριγώνου, γωνίες είναι ίσες.

γ. Ισόπλευρα, τα οποία έχουν τρεις ίσες πλευρές. Οι γωνίες

του ισόπλευρου τριγώνου είναι ίσες.

  Ποια είναι η µονάδα µέτρησης γωνιών;

Τις γωνίες συνήθως τις µετράµε σε µοίρες. Μια µοίρα

υποδιαιρείται σε 60 πρώτα λεπτά (60΄). Ένα λεπτό

υποδιαιρείται σε 60 δευτερόλεπτα (60΄΄).

∆ηλαδή: 1 60΄ 3600΄΄,1' 60"
ο = = =

  Ποια είναι τα είδη των γωνιών;

α. Ορθή: Είναι η γωνία που οι πλευρές της είναι κά-

θετες. Κάθε ορθή γωνία είναι 900. Εποµένως όλες οι ορ-

θές γωνίες είναι µεταξύ τους ίσες.

β. Οξεία: Είναι µια γωνία µικρότερη της ορθής. Μια οξεία

γωνία είναι µεγαλύτερη από 00  και µικρότερη από 900.

γ. Ευθεία: Είναι µια γωνία που οι πλευρές της είναι αντικεί-

µενες ηµιευθείες. Μια ευθεία γωνία είναι 1800. Όλες οι

ευθείες γωνίες είναι µεταξύ τους ίσες.

δ. Αµβλεία: Είναι µια γωνία µεγαλύτερη της ορθής και µι-

κρότερη της ευθείας γωνίας. ∆ηλαδή η αµβλεία γωνία

είναι µεγαλύτερη από 900 και µικρότερη από 1800.

ε. Πλήρης: Είναι µια γωνία που οι πλευρές της συµπίπτουν

και περιέχει όλο το επίπεδο. Μια πλήρης γωνία είναι 3600.

Όλες οι πλήρεις γωνίες είναι ίσες.
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244. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Τι ονοµάζεται διχοτόµος µιας γωνίας;

Να σχεδιάσετε µια ορθή γωνία και να φέρετε τη διοχοτό-

µο της. Πόσες µοίρες είναι καθεµία από τις γωνίες που

σχηµατίζονται;

∆ιχοτόµος µιας γωνίας είναι η ηµιευθεία που χωρίζει

τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες. Στο διπλανό σχήµα η Οz είναι

η διχοτόµος της γωνίας ˆxOy  και ισχύει ότι:

ˆxOyˆ ˆxOz zOy
2

= =

Η Οz είναι διχοτόµος της ορθής ˆxOy  και ισχύει ότι:

0
0

ˆxOy 90ˆ ˆxOz zOy 45
2 2

= = = =

  Ποιες γωνίες ονοµάζονται εφεξής; Ποιο το άθροισµα

δύο εφεξής γωνιών;

∆ύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, µια κοινή πλευ-

ρά και κανένα άλλο κοινό σηµείο ονοµάζονται εφεξής γω-

νίες, π.χ. Οι γωνίες ˆxOy  και ˆyOz  έχουν κοινή κορυφή το

σηµείο Ο, κοινή πλευρά την Oy και κανένα άλλο κοινό ση-

µείο. Αντίθετα οι γωνίες ˆxOz  και ˆxOy  έχουν κοινή κορυ-

φή το σηµείο Ο, κοινή πλευρά την Οx αλλά έχουν κοινά

σηµεία όλα τα σηµεία που περιέχονται στη ˆxOy . Άρα δεν

είναι εφεξής.

Το άθροισµα των εφεξής γωνιών ˆxOy  και ˆyOz  είναι η

ˆxOz . Στο διπλανό σχήµα είναι: ˆxOz = 0 0 050 30 80+ =



245.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  α. Ποιές γωνίες ονοµάζονται παραπληρωµατικές;
Ποιά είναι η παραπληρωµατική της γωνία των 500, των

900, και των 1200;

β. Ποιές γωνίες ονοµάζονται συµπληρωµατικές; Ποιά ειναι

η συµπληρωµατική της γωνία των 300;

 α. ∆ύο γωνίες που έχουν άθροισµα 1800  ονοµάζονται

παραπληρωµατικές.

Η παραπληρωµατική της ˆxOz  είναι η ˆyOz  και αντιστρό-

φως η παραπληρωµατική της ˆyOz   η ˆxOz .

Η παραπληρωµατική της γωνίας των 500 είναι

0 0 0180 50 130− = ,  της γωνίας των 900 είναι η

  • Η παραπληρωµατική µιας γωνίας ω̂  συµβολίζεται ως 
0 ˆ180 − ω .

     • Τρεις ή περισσότερες γωνίες µε άθροισµα 1800 δεν είναι παραπληρωµατικές.

 0 0 0180 90 90− =  και των 1200  είναι 
0 0 0180 120 60− = .

β. ∆ύο γωνίες που έχουν άθροισµα 900 ονοµάζονται συ-

µπληρωµατικές.

Η συµπληρωµατική της ˆxOz  είναι η ˆzOy  και αντιστρό-

φως, η συµπληρωµατική της ˆzOy  είναι ˆxOz . Η συµπλη-

ρωµατική της γωνίας των 300 είναι  0 0 090 30 60− = .

   Η συµπληρωµατική µιας γωνίας ω̂  συµβολίζεται ως 
0 ˆ90 − ω .

  Ποιές γωνίες ονοµάζονται κατακορυφήν; Ποιά σχέση

συνδέει δύο κατακορυφήν γωνίες;

 ∆ύο γωνίες ονοµάζονται κατακορυφήν όταν οι πλευ-

ρές της µιας είναι αντικείµενες ηµιευθείες των πλευρών της

άλλης. Οι γωνίες α̂  και β̂  του διπλανού σχήµατος καθώς

και η γ̂  και δ̂  είναι κατακορυφήν.

∆ύο κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.



246. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Να ονοµασετε όλες τις γωνίες του σχήµατος:

Λύση

Στο παραπάνω σχήµα υπάρχουν οι γωνίες:

i. ˆxOy  ή ˆAOB  ή α̂ , ii. ˆxOz ή ˆΑOz  ή β̂ ,

iii. ˆyOz ή ˆBOΓ  ή γ̂

  Στο τρίγωνο ΠΡΣ να βρείτε:

α. Ποιες γωνίες είναι προσκείµενες στην πλευρά ΠΡ.

β. Ποιά γωνία περιέχεται στις πλευρές ΠΡ και ΠΣ.

γ. Ποιά γωνία βρίσκεται απέναντι από την πλευρά ΡΣ.

Λύση

α. Στην πλευρά ΠΡ προσκείµενες είναι οι γωνίες ˆΣΠΡ  (ή Π̂ ) και ˆΠΡΣ  (ή Ρ̂ )

β. Στις πλευρές ΠΡ και ΠΣ περιέχεται η γωνία ˆΡΠΣ  (ή Π̂ ).

γ. Απέναντι από την πλευρά ΡΣ βρίσκεται η γωνία ˆΡΠΣ  (ή Π̂ ).

  Να βρείτε πόσες µοίρες είναιη γωνία που είναι:

α. το 
1
3

 της ορθής β. τα 
2
5

 της ορθής γ. το 
1
4

 της ευθείας γωνίας

Λύση

Η γωνία που είναι:

α. το 
1

3
 της ορθής είναι: 

0 01
·90 30

3
= β. τα 

2
·

5
 της ορθής είναι: 0 02

·90 36
5

=

γ. τα 
1

4
 της ευθείας γωνίας είναι: 0 01

·180 45
4

=

  Γενικά τα 
κ
λ  µιας γωνίας ω̂  ειναι ίσα µε:    

κ
ˆ·ω

λ



247.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Να κατασκευάσετε µια γωνία 3300.

Λύση

Με το µοιρογνωµόνιο µπορούµε να κατασκευάσουµε γωνίες

µέχρι 1800. Η γωνία των 3300 είναι µεγαλύτερη από 1800,

οπότε κάνουµε το εξής: αφαιρούµε τις 3300 από τις 3600,

δηλαδή 0 0 0360 330 30− = , και κατασκευάζουµε γωνία 300,

τη ˆxOy . Με κορυφή το Ο και πλευρές την Οx και την Οy

σχηµατίζονται δύο γωνίες µε άθροισµα 3600, µια 300 και µια 3300.

  Να φέρετε τη διχοτόµο της γωνίας Â  στο διπλανό τρίγωνο:

Λύση

Με το µοιρογνωµόνιο µετράµε τη γωνία Â . Η γωνία 0Â 70= .

Όπως γνωρίζουµε η διχοτόµος θα χωρίσει τη γωνία µας σε

δύο ίσες γωνίες που κάθε µια θα είναι  
0

0
ˆ 70

35
2 2

Α = = .

Με πλευρά την ΑΒ και κορυφή το Α κατασκευάζουµε µια γωνία 350.

Η πλευρά Α∆ της γωνίας των 350 είναι η διχοτόµος της γωνίας Â .

  Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ µε ˆ ˆ0 0
Α = 50 , Β = 70  και ΑΒ = 5cm .

Λύση

Σχεδιάζουµε πρώτα ένα ευθύγραµµο τµήµα 5cm και το ονοµά-

ζουµε ΑΒ. Με το µοιρογνωµόνιο κατασκευάζουµε τη γωνία

0ˆABx 70= , και στη συνέχεια τη γωνία 
0ˆBAy 50= . Το σηµείο

που τέµνονται οι ηµιευθείες Αy και Βx είναι η κορυφή Γ̂ ,

  Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = 2cm , AΓ = 3cm  και ˆ 0A = 50 .

Λύση

Κατασκευάζουµε µια γωνία 
0ˆxAy 50= . Πάνω στην Αx

παίρνουµε τµήµα ΑΓ ίσο µε 3cm και πάνω στην Ay τµήµα ΑΒ

ίσο µε 2cm. Ενώνουµε τα Γ και Β και προκύπτει το ζητούµενο

τρίγωνο ΑΒΓ.



248. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

Λύση

  Να σχεδιάσετε δύο γωνίες εφεξής και παραπληρωµατικές που η µια να είναι 200.

Λύση

Κατασκευάζουµε µια γωνία 0ˆxOy 20= . Φέρνουµε την

αντικείµενη ηµιευθεία Οz της Οy. Η γωνία ˆxOz  είναι η

παραπληρωµατική της ˆxOy  και είναι 
0 0 0180 20 160− = .

  Να σχεδιάσετε δύο γωνίες εφεξής και συµπληρωµατικές που η µια να είναι 200.

Λύση

Κατασκευάζουµε για γωνία 
0ˆxOy 20= . Φέρνουµε την κάθετη

Οz στην Οy στο σηµείο Ο. Η ˆxOz  είναι συµπληρωµατική της

ˆxOy  και είναι 0 0 090 20 70− = .

  Παρατηρούµε ότι όταν η ω̂  είναι οξεία γωνία η παραπληρωµατική της είναι

αµβλεία, όταν η ω̂  είναι ορθή η παραπληρωµατική της είναι ορθή, και όταν η ω̂  είναι

αµβλεία η παραπληρωµατική της είναι οξεία.
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249.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

  ∆ύο γωνίες είναι παραπληρωµατικές. Αν η µια είναι κατά 200 µικρότερη από την

άλλη, να υπολογιστούν οι γωνίες.

Λύση

Έστω x̂  η µια γωνία οπότε η άλλη θα είναι 
0x̂ 20− . Επειδή είναι παραπληρωµατικές,

το άθροισµα τους θα είναι 1800. Έτσι έχουµε:

0 0ˆ ˆx x 20 180+ − =
0 0ˆ2x 20 180− =

0 0ˆ2x 180 20= +
0ˆ2x 200=

0x̂ 100=
Άρα η µία θα είναι 1000 και η άλλη 0 0 0100 20 80− = .

  ∆ύο γωνίες είναι παραπληρωµατικές. Αν η µια είναι διπλάσια από την άλλη, να

υπολογιστούν οι γωνίες.

Λύση

Αν x̂  η µία γωνία, η άλλη θα είναι ˆ2x . Επειδή είναι παραπληρωµατικές το άθροισµα

τους θα είναι 1800. Έτσι έχουµε:

0ˆ ˆx 2x 180+ =
0ˆ3x 180=

0x̂ 180 : 3=
0x̂ 60=

Άρα η µια θα είναι 600 και η άλλη 0 02·60 120=

  Να υπολογιστούν οι γωνίες ˆˆ ˆα, β, φ  και ω̂  του διπλανού

σχήµατος.

Λύση

Η 
0

φ̂ 40=  ως κατακορυφήν µε την γωνία των 400.

Η 
0

ω̂ 35=  ως κατακορυφήν µε την γωνία των 350.

Η 040 , η ω̂  και η β̂  σχηµατίζουν ευθεία γωνία και έτσι θα έχουν άθροισµα 1800, δηλαδή:

0 0ˆˆ40 180+ ω+ β =
0 0 0ˆ40 35 180+ + β =

0 0ˆ75 180+ β =
0 0ˆ 180 75β = −



250. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

0ˆ 105β =

Επίσης η 0
α̂ 105=  ως κατακορυφήν γωνία της β̂ .

  Να υπολογίσετε τις γωνίες ω̂  και φ̂  του διπλανού σχή-

µατος. Τι παρατηρείτε για την Κz;

Λύση

Η 0
φ̂ 80=  ως κατακορυφήν γωνία της γωνίας των 800.

Οι γωνίες 800, ω̂  και 500 σχηµατίζουν ευθεία γωνία, άρα

θα έχουν άθροισµα 1800.

∆ηλαδή: 0 0 0ˆ80 50 180+ ω+ =
0 0ˆ 130 180ω+ =
0 0ˆ 180 130ω = −

0ˆ 50ω =

Παρατηρούµε ότι η ω̂  και η γωνία των 050  είναι ίσες. Άρα η Κz είναι διχοτόµος της

γωνίας ˆx΄Ky΄ .



251.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

1. Να ονοµάσετε όλες τις γωνίες στα παρακάτω σχήµατα.

2. Να κατασκευάσετε ένα σκαληνό τρίγωνο ΚΛΜ, και να βρείτε:

α. Ποιά πλευρά είναι απέναντι από τη γωνία Μ̂
β. Ποιές γωνίες είναι προσκείµενες στην πλευρά ΚΛ.

γ. Ποιά γωνία είναι περιεχόµενη των πλευρών ΚΜ και ΛΜ.

3. Να βρείτε πόσες µοίρες είναι η γωνία που είναι:

α. 
1

α̂
10

=  της ορθής          β. 
5

β̂
3

=  της ορθής γ. γ̂ 3=  ορθές.

4. Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε oΑ̂ 90= , ΑΒ 3cm=  και ΑΓ 4cm= .

5. Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε oΒ̂ 40= , 
oΓ̂ 60=  και ΒΓ 4cm= .

6. Να συµπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες:



252. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

7. ∆ύο γωνίες είναι παραπληρωµατικές. Αν η µια είναι εννιαπλάσια της άλλης, να

υπολογιστούν οι γωνίες.

8. ∆ύο γωνίες είναι παραπληρωµατικές. Αν η µια είναι κατά 100 µεγαλύτερη της άλλης,

να υπολογιστούν οι γωνίες.

9. ∆ύο γωνίες είναι παραπληρωµατικές. Αν η µια είναι η συµπληρωµατική της γωνίας

των 200, να βρεθεί η άλλη.

10. ∆ύο γωνίες είναι συµπληρωµατικές. Αν η µία είναι η µισή της άλλης, να υπολογι-

στούν οι γωνίες.

11. ∆ύο γωνίες είναι συµπληρωµατικές. Αν η µία είναι κατά 200 µικρότερη από την

άλλη, να υπολογιστούν οι γωνίες.

12. Στο διπλανό σχήµα να γράψετε τα ζεύγη

α. των εφεξής γωνιών β. των κατακορυφήν γωνιών

13. Στο διπλανό σχήµα η Οz είναι διχοτόµος της γωνίας ˆxOy .

Να υπολογιστούν οι γωνίες του σχήµατος.

14. Στο διπλανό σχήµα να υπολογιστεί η γωνία φ̂ .



253.Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

15. Στο διπλανό σχήµα να υπολογιστεί η γωνία ω̂ .

16. Στο διπλανό σχήµα να υπολογιστούν οι γωνίες ˆx̂,φ  και ω̂ .

17. Στο διπλανό σχήµα να υπολογιστούν οι γωνίες ˆx̂,ω

και φ̂ .

18. Στο διπλανό σχήµα να υπολογιστούν οι γωνίες ˆ ˆω,φ  και ẑ



254. Οι γωνίες

Η έννοια της γωνίας - Σύγκριση γωνιών - Είδη γωνιών - Μέτρηση γωνιών - Εφεξής γωνίες - Παραπληρωµα-

τικές γωνίες - Κατα κορυφήν γωνίες

Ερώτηση 1

α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τρίγωνα µε βάση τις πλευρές τους;

β. Να κατασκευάσετε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, τέτοιο ώστε η γωνία που βρίσκεται

απέναντι από τη βάση να είναι ορθή και κάθε µια από τις ίσες πλευρές του να είναι

3cm. Πόσες µοίρες είναι κάθε µια από τις ίσες γωνίες του;

Ερώτηση 2

α. Ποιες γωνίες ονοµάζονται εφεξής; Να σχεδιάσετε δύο εφεξής και παραπληρω-

µατικές γωνίες που η µία να είναι 72ο.

β. Ποιες γωνίες ονοµάζονται κατακορυφήν; Να σχεδιάσετε δύο κατακορυφήν γωνίες

που η µία να είναι 28ο. Πόσες µοίρες θα είναι η άλλη;

Άσκηση  1

Στο διπλανό σχήµα η γωνία α̂  είναι ίση µε τα 
2

5
 της

ορθής. Να υπολογιστούν οι γωνίες ˆ ˆω, y  και x̂ .

Άσκηση  2

Στο διπλανό σχήµα η Οz είναι διχοτόµος της γωνίας

x΄Οy΄ , η Οy είναι διχοτόµος της γωνίας xΟy΄ , και η

γωνία 
oˆxOy 60= . Να υπολογιστεί η γωνία ˆzOy . Τι συ-

µπεραίνετε για τις διχοτόµους των εφεξής και παραπλη-

ρωµατικών γωνιών ˆx΄Οy΄  και ˆxΟy΄ .

Άσκηση  3

Στο διπλανό σχήµα η γωνία α̂  είναι συµπληρωµατική της

γωνίας των 30ο, και η β̂  είναι διπλάσια από τη γ̂ . Να

υπολογιστούν οι γωνίες που είναι σηµειωµένες στο σχήµα.

x

y

á

ù

x´

x

yy´

Ï

60
0

z

å

æ

ä

á
ã

â



Âé
âëéïìÜèçìá

21

· ÐáñÜëëçëåò åõèåßåò ðïõ

ôÝìíïíôáé áðü åõèåßá

· ¢èñïéóìá ôùí ãùíéþí åíüò ôñéãþíïõ

· ÐáñÜëëçëåò åõèåßåò ðïõ

ôÝìíïíôáé áðü åõèåßá

· ¢èñïéóìá ôùí ãùíéþí åíüò ôñéãþíïõ

Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες

και τέµνονται από την ε. Από τις οκτώ γωνίες

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆα,β, γ,δ,ε,ζ,η,θ  τέσσερις έχουν κορυφή το Κ και τέσσερις

κορυφή το Λ. Αν από τις πιο πάνω γωνίες πάρουµε ένα

ζεύγος µε κορυφή το Κ ή ένα ζεύγος µε κορυφή το Λ

παρατηρούµε οτι οι γωνίες του ζεύγους είναι ίσες µεταξύ

τους ή παραπληρωµατικές αφού είναι κατακορυφήν ή εφεξής

µε άθροισµα µια ευθεία γωνία.

  Στο ίδιο σχήµα ποιούς χαρακτηρισµούς
χρησιµοποιούµε για να ονοµάσουµε κάποια από τα ζεύγη

γωνιών που αποτελούνται από µια γωνία µε κορυφή το Κ

και µια γωνία µε κορυφή το Λ;

α. Εντός εναλλάξ: είναι το ζεύγος των γωνιών που

βρίσκονται µεταξύ (εντός) των παραλλήλων και

εκατέρωθεν της τέµνουσας.

Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες.

Στο σχήµα εντός εναλλάξ είναι τα ζεύγη: ˆγ̂, ε και ˆ ˆζ,δ

β. Εντός, εκτός και επί τ’αυτά: είναι το ζευγος των γωνιών

που µια βρίσκεται µεταξύ (εντός) των παραλλήλων και η

άλλη εκτός των παραλλήλων, ενώ και οι δύο βρίσκονται

από την ίδια µεριά (επι τ’αυτά) της τέµνουσας.

Παράλληλες ευθείες που

τέµνονται από ευθεία.
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256. Οι γωνίες

Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από ευθεία - Άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου

Οι εντός, εκτός και επί τ’αυτά γωνίες είναι ίσες.

Στο σχήµα εντός, εκτός και επί τ’αυτά είναι τα ζεύγη:

ˆ ˆα,ε  , ˆ ˆδ,θ , ˆγ̂, η  και ˆ ˆβ,ζ .

γ. Οι εντός και επί τ’αυτά: είναι το ζεύγος των γωνιών που και

οι δύο βρίσκονται µεταξύ (εντός) των παραλλήλων και από

την ίδια µεριά (επί τ’αυτά) της τέµνουσας.

Οι εντός και επί τ’αυτά γωνίες είναι παραπληρωµατικές.

Στο σχήµα εντός και επί τ’αυτά είναι τα ζεύγη: ˆγ̂, ζ ,  και ˆ ˆδ, ε

Παρατηρούµε ότι, µερικά από τα ζεύγη γωνιών όπως τα ζεύ-

γη ˆ ˆβ,ε  και ˆ ˆβ,θ  δεν µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε µε

έναν από τους πιο πάνω τρόπους. Σε τέτοια περίπτωση αν

αντικαταστήσουµε την µια εκ των δύο γωνιών του ζεύγους

µε την κατακορυφήν της αναγόµαστε σε µια από τις παρα-

πάνω περιπτώσεις.

  Ποιο είναι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου;

Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ˆ ˆ0 0A = 50 και Β = 60 . Πόσες

µοίρες είναι η γωνία Γ̂ ;

 Το άθροισµα των γωνιών ενός οποιουδήποτε τριγώ-
νου είναι ίσο µε 1800.

Έτσι  0ˆ ˆ ˆ 180Α + Β + Γ =  ή  0 0 0ˆ50 60 180+ + Γ =
ή 0 0ˆ110 180+ Γ =  ή  0 0ˆ 180 110Γ = −  ή 0ˆ 70Γ =

  Πως διακρίνουµε τα τρίγωνα σύµφωνα µε το είδος
των γωνιών τους;

Τα τρίγωνα ανάλογα µε το είδος των γωνιών τους

διακρίνονται σε:

  Όταν δύο ευθείες τέµνονται από τρίτη και οι εντός εναλλάξ γωνίες που

σχηµατίζονται είναι ίσες, τότε οι δύο ευθείες είναι παράλληλες.
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Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από ευθεία - Άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου

α. Ορθογώνια. Είναι τα τρίγωνα που έχουν µία ορθή γωνία

και δύο οξείες γωνίες.

β. Οξυγώνια. Είναι τα τρίγωνα που έχουν τρεις γωνίες οξείες.

γ. Αµβλυγώνια. Είναι τα τρίγωνα που έχουν µία γωνία αµ-

βλεία και δύο οξείες γωνίες.

  Υπάρχει τρίγωνο µε δύο ορθές γωνίες;

Υπάρχει τρίγωνο µε δύο αµβλείες γωνίες;

Υπάρχει τρίγωνο µε µια ορθή και µια αµβλεία γωνία;

Σε καµία από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις δεν

υπάρχει τέτοιο τρίγωνο, γιατί σε κάθε τρίγωνο το άθροισµα

των γωνιών του είναι 1800.

Στην πρώτη περίπτωση, αν το τρίγωνο έχει δύο ορθές γω-

νίες τότε το άθροισµα των τριών γωνιών του θα ήταν µεγα-

λύτερο των 1800.

Στη δεύτερη περίπτωση επειδή κάθε αµβλεία είναι µε-

γαλύτερη από 900, το άθροισµα των δύο αµβλειών υ-

περβαίνει τις 1800.

Στην τρίτη περίπτωση η ορθή είναι ίση µε 900, η αµβλεία πάνω

από 900, άρα το άθροισµα του θα είναι µεγαλύτερο από 1800.

  Πόσες µοίρες είναι κάθε γωνία ενός ισοπλεύρου τρι-

γώνου; Πόσες µοίρες είναι κάθε µια από τις οξείες γωνίες

ενός ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου;

Στο ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες, και

επειδή το άθροισµά τους είναι 1800, η καθεµία θα είναι:

0 0180 : 3 60= .

Σε κάθε τρίγωνο ισχύει ότι το άθροισµα των γωνιών του είναι

1800. Αφού η µία είναι ορθή το άθροισµα των δύο οξειών

γωνιών θα είναι 
0 0 0180 90 90− = . Επειδή το τρίγωνο είναι

και ισοσκελές, οι οξείες θα είναι ίσες. Έτσι καθεµία θα είναι

0 090 : 2 45= .
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Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από ευθεία - Άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου

  Στο διπλανό σχήµα οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες, και τέµνονται από την ε. Να βρείτε

όλα τα ζευγη:

α. των εντός εναλλάξ γωνιών.

β. των εντός, εκτός και επι τ’αυτά γωνιών.

γ. των εντός και επι τ’αυτά γωνιών.

Λύση

Εντός εναλλάξ γωνίες: ˆẑ,β   και ˆ ˆα, ω

Εντός εκτός και επι τ’αυτά γωνίες: ˆx̂,α  και ˆŷ,β  και ˆẑ,δ  και ˆ ˆω, γ .

Εντός και επι τ’αυτά γωνίες: ˆ ˆα,z  και ˆω̂,β .

  Στο διπλανό σχήµα οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες και

τέµνονται από την ε. Αν ˆ 0
α = 55  να υπολογιστούν οι

υπόλοιπες γωνίες του σχήµατος.

Λύση

Είναι 0
γ̂ 55=  ως κατακορυφήν γωνία της α̂ .

0 0 0β̂ 180 55 125= − =  ως παραπληρωµατική της α̂ .

 0δ̂ 125= ως κατακορυφήν γωνία της β̂ .

0
η̂ 55=  ως εντός εναλλάξ γωνία µε τη γ̂  από τις παράλληλες ε

1
 και ε

2
 που τέµνονται

από την ε.

0ζ̂ 125=  ως εντός εναλλάξ γωνία µε τη δ̂  από τις παράλληλες ε
1
 και ε

2
 που

τέµνονται από την ε.

 0θ̂ 55= ως εντός, εκτός και επι τ’αυτά γωνία µε τη γ̂  από τις παράλληλες ε
1
 και ε

2
 που

τέµνονται από την ε.

0
ι̂ 125=  ως εντός, εκτός και επι τ’αυτά γωνία µε τη δ̂  από τις παράλληλες ε

1
 και ε

2
 που

τέµνονται από την ε.



259.Οι γωνίες

Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από ευθεία - Άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου

  Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ  η γωνία ˆ 0Α = 40 . Να βρεθούν οι

γωνίες Β̂  και Γ̂

Λύση

Όπως είναι γνωστό οι προσκείµενες στη βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες,

δηλαδή ˆ ˆΒ = Γ .

Επειδή 0ˆ ˆ ˆΑ Β Γ 180+ + =       έχουµε:

0 0ˆ ˆ40 Β Β 180+ + =
0 0ˆ40 2 180+ Β =

0 0ˆ2Β 180 40= −
0ˆ2Β 140=

0Β̂ 140 : 2=
Έτσι είναι 0Β̂ 70=  και 0Γ̂ 70=

  Σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ η ˆ 0Α = 30  και η Β̂  είναι διπλάσια από τη Γ̂ . Να υπολογιστούν

οι γωνίες Β̂  και Γ̂ . Τι είδους τρίγωνο προκύπτει;

Λύση

Έστω x̂  η γωνία Γ̂  τότε Β̂ 2x= .

        Επειδή 0ˆ ˆ ˆΑ Β Γ 180+ + =    έχουµε

0 0ˆ ˆ30 2x x 180+ + =
0 0ˆ30 3x 180+ =

0 0ˆ3x 180 30= −
0ˆ3x 150=

0x̂ 150 : 3=
       οπότε 0x̂ 50=

Άρα η 0Γ̂ 50=  οπότε η 0 0Β̂ 2·50 100= = . Από τα προϋγούµενα βλέπουµε ότι το

τρίγωνο είναι αµβλυγώνιο µε αµβλεία τη Β̂ .

  Σε ισοσκελές τριγώνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ , η γωνία Α̂  είναι διπλάσια από τη Β̂ . Να

υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου. Τι είδους τρίγωνο προκύπτει;

Λύση

Αν x η γωνία Β̂  τότε και η Γ̂ θα είναι ίση µε x, αφού είναι προσκείµενη µε τη Β̂  στη

βάση ισοσκελούς τριγώνου και η Â  θα είναι 2x.

       Επειδή 0ˆ ˆ ˆΑ Β Γ 180+ + =   έχουµε

02x x x 180+ + =
04x 180=
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Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από ευθεία - Άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου

0x 180 : 4=
0x 45=

Άρα η 0Β̂ 45= , η 0Γ̂ 45=  και η 0 0Α̂ 2·45 90= = . Από τα προϋγούµενα συµπαιρένουµε

ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές και ορθογωνίο.

  Στο παρακάτω τρίγωνο η Β∆ είναι διχοτόµος της γωνίας Β̂  και η ˆ 0Α = 60 . Να

υπολογιστεί η γωνία Γ̂ .

Λύση

Η Β∆ είναι διχοτόµος της Β̂ , άρα 0ˆ ˆΓΒ∆ ∆ΒΑ 25= = . Έτσι

η γωνία 0 0ˆ ˆΑΒΓ Β 2·25 50= = = .

Επειδή 0ˆ ˆ ˆΑ Β Γ 180+ + =  έχουµε

 0 0 0ˆ60 50 Γ 180+ + =
 0 0ˆ110 Γ 180+ =

 
0 0Γ̂ 180 110= − , άρα 0Γ̂ 70= .

  Στο σχήµα οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες. Να υπολογιστεί η γωνία α̂  και η γωνία ω̂ .

Λύση

Είναι 0
α̂ 70=  ως εντός εναλλάξ γωνία µε τη ˆΒΑΓ  από τις παράλληλες ε

1
 και ε

2
 που

τέµνονται από την ε
3
. Στο τρίγωνο ΚΓ∆ ισχύει:

0ˆˆ ˆΚ Γ ∆ 180+ + =  οπότε

0 0 0Κ̂ 70 60 180+ + =
0 0Κ̂ 130 180+ =
0 0Κ̂ 180 130= −

0Κ̂ 50=

Επειδή η ω̂  είναι παραπληρωµατική της γωνίας Κ̂ του τριγώνου ΚΓ∆ θα ισχύει

0 0 0
ω̂ 180 50 130= − =

  Στο παρακάτω σχήµα οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες, και τέµνονται από τις ε

3
, ε

4
. Να

υπολογιστούν οι γωνίες ˆˆ ˆκ,λ,µ  του τριγώνου.

Λύση

Είναι 0λ̂ 50=  ως κατακορυφήν µε γωνία 500 και 0
µ̂ 60=

ως εντός εκτός και επι τ’αυτά µε γωνία 600 από τις πα-

ράλληλες ε
1
 και ε

2
 που τέµνονται από την ε

4
.
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Στο τρίγωνο που σχηµατίζεται θα ισχύει:

0ˆˆ ˆκ λ µ 180+ + =
0 0

κ̂ 50 60 180
0+ + =

0 0
κ̂ 110 180+ =

0 0
κ̂ 180 110= − . Άρα 

0
κ̂ 70=

  Στο διπλανό σχήµα οι ε
1
 ,ε

2
 και ε

3
 είναι παράλληλες.

Να υπολογιστεί η γωνία ˆABΓ .

Λύση

Η 0
φ̂ 50= ως εντός και επί τ’αυτά µε την 1300 από τις

παράλληλες ε
2
 και ε

3
 που τέµνονται από την ΒΓ.

Η ω̂  είναι εντός εναλλάξ µε την 1100 (από τις παράλληλες ε
1
 και ε

2
 που τέµνονται από

την ΑΒ) άρα 
0

ω̂ 110= .

Ισχύει ότι:  ˆ ˆ ˆABΓ φ ω= +   είναι :

       0 0ˆΑΒΓ 110 50= +
       0ˆΑΒΓ 160=

1. Σ’ ένα τρίγωνο ΚΛΜ η Κ̂  είναι διπλάσια από τη Λ̂  και τη Μ̂  τριπλάσια από τη Λ̂ .

Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΚΛΜ. Τί είδους είναι το τρίγωνο;

2. Σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ η 0Α̂ 30=  και η Β̂  είναι ίση µε το µισό της Γ̂ . Να υπολογιστού-

ν οι γωνίες ΑΒΓ. Τί είδους είναι το τρίγωνο;
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3. Σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ η Β̂  είναι διπλάσια από την Α̂ . Να υπολογιστούν

οι γωνίες του τριγώνου. Τι είδους τρίγωνο προκύπτει;

4. Σ’ ένα τρίγωνο ΠΡΣ η γωνία Π̂  είναι ίση µε τα 
2

3
 της ορθής και η Ρ̂  είναι διπλάσια

της Σ̂ . Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΠΡΣ.

5. Στα παρακάτω σχήµατα να υπολογιστεί η γωνία x̂  σε κάθε περίπτωση.

6. Στο διπλανό σχήµα οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες.

Να υπολογιστεί η γωνία φ̂ .

7. Στο διπλανό σχήµα οι ΑΒ και Γ∆ είναι παράλλη-

λες. Να υπολογιστούν οι γωνίες φ̂  και α̂ .

8. Στο διπλανό σχήµα  είναι 1 2 3ε // ε // ε .

Να υπολογιστεί η γωνία α̂ .
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9. Στο διπλανό σχήµα είναι 1 2ε // ε // ΛΖ . Αν η ΛΖ είναι η

διχοτόµος της γωνίας ˆΚΛΜ , να βρεθεί η γωνία ω̂ .

10. Στο διπλανό σχήµα αν ΚΛ = ΚΜ, να υπολογι-

στούν οι γωνίες των τριγώνων ΚΛΜ και ΜΝ∆.

11. Στο διπλανό σχήµα, το τρίγωνο Β∆Γ είναι ισό-

πλευρο, ΑΒ // ΕΓ  και ΑΕ // Β∆ . Να υπολογιστού-

ν οι γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒ∆Ε.

12. Στο διπλανό σχήµα οι ΒΓ και ∆Ε είναι πράλληλες. Να

υπολογιστούν οι γωνίες του τετραπλεύρου ΒΓΕ∆.

13. Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο ΒΓ∆ είναι ισοσκελές

µε ΒΓ = Β∆, και οι ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες. Να

υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΒΓ∆.
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Ερώτηση 1

α. Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα τρίγωνα σύµφωνα µε το είδος των γωνιών.

Να σχεδιάσετε ένα ισοσκελές αµβλυγώνιο και ένα ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο.

β. Να εξηγήσετε γιατί ένα τρίγωνο δε µπορεί να έχει δύο ορθές ή δύο αµβλείες γωνίες.

Ερώτηση 2

Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες ε
1
 και ε

2
 είναι παράλληλες και τέµνονται από την ε

3
.

α. Να γράψετε όλα τα ζεύγη των εντός, εκτός

και επι τ’αυτά γωνιών που σχηµατίζονται.

Ποιά σχέση συνδέει τις γωνίες.

β. Να γράψετε όλα τα ζεύγη των εντός και επι

τ’αυτά γωνιών που σχηµατίζονται. Ποιά

σχέση συνδέει τις γωνίες;

γ. Να γράψετε όλα τα ζεύγη των εντός εναλλάξ

γωνιών που σχηµατίζονται. Ποιά σχέση

συνδέει τις γωνίες;

Άσκηση  1

Στο διπλανό σχήµα είναι 1 2ε // ε  και ΑΒ// ∆Ε .

Η γωνία 
ο

α̂ 40= , και η γ̂  είναι τριπλάσια της

α̂ . Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου

ΑΒΓ.
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å1

å2

B

A

Ä

Æ

E

Ã

Άσκηση  2

Στο διπλανό σχήµα 1 2ε // ε  και ΑΓ // ΒΕ. Το

τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο. Να υπολογιστούν

οι γωνίες του τριγώνου Β∆Ε. Τι είδους τρίγωνο

είναι το Β∆Ε;

Άσκηση  3

Στο διπλανό σχήµα είναι 1 2ε // ε . Το τρίγωνο

ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΒ = ΑΓ, και η γωνία

Α̂  είναι διπλάσια της γωνίας Γ̂ .  Να

υπολογιστεί η γωνία ω̂  που είναι σηµειωµένη

στο σχήµα.




