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Εφεξής γωνίες
ονοµάζονται δύο
γωνίες που έχουν την
ίδια κορυφή, µία κοινή

1. Να ϐρείτε τα Ϲεύγη των εφεξής γωνιών
και τις διαδοχικές γωνίες του διπλανού σχήµατος.
..........................................................

πλευρά και δεν έχουν
κανένα άλλο κοινό

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

σηµείο.

..........................................................
∆ιαδοχικές γωνίες

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

λέγονται περισσότερες από δύο γωνίες,

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

που ϐρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο και
καθεµιά από αυτές
είναι εφεξής γωνία µε

2. Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε το
b , yOz
b και
άθροισµα των γωνιών xOy
b .
zOx

την προηγούµενη ή την
επόµενή της.

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

Παραπληρωµατικές
γωνίες ονοµάζονται
δύο γωνίες που έχουν
άθροισµα 180o .

3. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ox
και Ox0 είναι αντικείµενες. Να υποb 0.
λογίσετε την γωνία yOx

Η κάθε µία από αυτές
λέγεται
παραπληρωµατική της

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

άλλης.
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Συµπληρωµατικές
γωνίες ονοµάζονται
δύο γωνίες που έχουν
άθροισµα 90o .

4. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ox
και Oz είναι κάθετες. Να υπολογίσετε
b .
την γωνία yOz

Η κάθε µία από αυτές
λέγεται
συµπληρωµατική της
άλλης.

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

Κατακορυφήν γωνίες
ονοµάζονται δύο
γωνίες που έχουν την
κορυφή τους κοινή και
τις πλευρές τους

5. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ox
και Ox0 και οι ηµιευθείες Oy και Oy0
είναι αντικείµενες. Να υπολογίσετε
b , yOx
b 0 και xOy
b 0.
τις γωνίες xOy
.................................................

αντικείµενες

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

ηµιευθείες.
∆ύο κατακορυφήν

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

γωνίες είναι ίσες

6. Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε τις
b (x0 x ευθεία).
b και x0 Oz
γωνίες x0 Oy
.................................................
.................................................
.................................................
7. Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες x0 x και
y0 y τέµνονται στο E. Να υπολογίσετε
b , x0 Ey
b 0 και xEy
b 0.
τις γωνίες yEz
.................................................
.................................................
.................................................
8.

(αʹ) Να σχεδιάσετε τις διχοτόµους δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. Να µετρήσετε τη γωνία που σχηµατίζουν µεταξύ τους.
(ϐʹ) Να σχεδιάσετε τις διχοτόµους δύο εφεξής και συµπληρωµατικών γωνιών.
Να µετρήσετε τη γωνία που σχηµατίζουν µεταξύ τους.

¨Ο Αρχιµήδης ϑα µνηµονεύεται, όταν ο Αισχύλος ϑα έχει ξεχαστεί, γιατί, ενώ οι
γλώσσες πεθαίνουν, οι µαθηµατικές ιδέες είναι διαχρονικές.¨
Godfrey Harold Hardy, 1877-1947, ΄Αγγλος µαθηµατικός.
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