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Ανακεφαλαίωση της Θεωρίας
• ∆ύο ευθείες ενός επιπέδου :

∗ ταυτίζονται, όταν έχουν δύο κοινά σηµεία,
∗ τέµνονται, όταν έχουν ένα κοινό σηµείο
∗ είναι παράλληλες, όταν δεν έχουν κοινό σηµείο.
• Από σηµείο A εκτός ευθείας :

∗ υπάρχει ευθεία 0 k 
και

∗ δεχόµαστε αξιωµατικά ότι η 0
είναι µοναδική.

(Αίτηµα Παραλληλίας, σελίδα 81)

• ∆ύο ευθείες 1 και 2 είναι παράλληλες αν :

∗ είναι κάθετες στην ίδια ευθεία ,
ή

(Πόρισµα ΙΙ, σελίδα 81)

∗ είναι παράλληλες προς τρίτη ευθεία ,
ή

(Πρόταση ΙΙ, σελίδα 82)

∗ τέµνονται από µια τρίτη ευθεία και σχηµατίζουν δύο γωνίες :
 εντός

εναλλάξ

ίσες,

 εντός εκτός και ε-

 εντός και επί τα

πί τα αυτά µέρη
ίσες,

αυτά µέρη παραπληρωµατικές.

(Θεώρηµα, σελίδα 80)
(Πόρισµα Ι, σελίδα 81)
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• ΄Εστω 1 k 2 και  µια τρίτη ευθεία.

∗ Αν  ⊥ 1 , τότε  ⊥ 2 .
(Πόρισµα, σελίδα 83)

∗ Αν η  τέµνει την 1 τότε ϑα τέµνει και την 2 και ϑα σχηµατίζει :
 τις εντός εναλλάξ

 τις εντός εκτός και

 τις εντός και επί

επί τα αυτά µέρη
γωνίες ίσες,

τα αυτά µέρη γωνίες παραπληρωµατικές.

γωνίες ίσες,
(Πρόταση Ι, σελίδα 82)

(Πόρισµα, σελίδα 82)

(Πόρισµα, σελίδα 82)

• ∆ύο γωνίες που έχουν παράλληλες ή κάθετες πλευρές είναι :

∗ ίσες, αν και οι δύο είναι οξείες ή

∗ παραπληρωµατικές, αν η µία είναι ο-

και οι δύο είναι αµβλείες

ξεία και η άλλη είναι αµβλεία.
(Ενότητα 4.4 σελίδα 84, Θεώρηµα σελίδα σελίδα 89)

• Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου :

∗ Περιγεγραµµένος κύκλος, λέγε-

∗ Εγγεγραµµένος κύκλος, λέγεται

ται ο κύκλος που διέρχεται από
τις τρεις κορυφές του τριγώνου.
Το κέντρο του ονοµάζεται πεϱίκεντρο και είναι το σηµείο από
το οποίο διέρχονται και οι τρεις
µεσοκάθετοι του τριγώνου.

ο κύκλος που εφάπτεται των
τριών πλευρών του.
Το κέντρο του ονοµάζεται
έγκεντρο και είναι το σηµείο από
το οποίο διέρχονται και οι τρεις
διχοτόµοι του τριγώνου.

(Ενότητα 4.5, σελίδα 85)

• Το άθροισµα των εσωτερικών γωνιών :

∗ τριγώνου είναι 2 ορθές, οπότε προκύπτουν τα εξής :
 κάθε εξωτερική γωνία ισούται

 οι οξείες γωνίες ορθογωνίου

µε το άθροισµα των δύο απέναντι εσωτερικών,

τριγώνου είναι συµπληρωµατικές,

 αν δύο τρίγωνα έχουν 2 γωνίες

 κάθε γωνία ισόπλευρου τριγώνου είναι 60o ,

ίσες, µία προς µία, έχουν και
τις τρίτες γωνίες τους ίσες,

∗ κυρτού ν−γώνου είναι (2ν − 4) ορθές.
( ή (ν − 2) · 180o )
Νικόλαος ∆. Κατσίπης
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(Ενότητα 4.8, σελίδα 90)
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Ερωτήσεις Κατανόησης
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

1. Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες 1 και 2
είναι παράλληλες. Η γωνία ω ισούται
µε :
Α. 60o

Γ. 120o

Β. 30o

∆. 180o

2. Στο διπλανό σχήµα, παράλληλες είναι
οι ευθείες :

Α. 1 και 2

Γ. 3 και 1

Β. 2 και 3

∆.  και 3

b = 120o και η γωνία B
b είναι διπλάσια της
3. Σε ένα τρίγωνο ABΓ ισχύει ότι Γ
εξ
b . Τότε, η γωνία A
b είναι :
γωνίας A
Α. 80o

Β. 60o

Γ. 90o

∆. 40o

b =B
b +Γ
b. Τότε :
4. Σε ένα τρίγωνο ABΓ ισχύει ότι A
Α. A = 90o

Β. A = 60o

Γ. B = 90o

∆. BA = BΓ

5. Το άθροισµα των εξωτερικών γωνιών κάθε τριγώνου είναι ίσο µε :
Α. 90o

Β. 180o

Γ. 270o

∆. 360o

6. Το άθροισµα των γωνιών ενός κυρτού πενταγώνου είναι :
Α. 6 ορθές
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Γ. 3 ορθές
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b είναι ίση µε :
7. Στο παρακάτω σχήµα η γωνία BHΓ
Α. 115o

Γ. 130o

Β. 155o

∆. 110o

8. Στο διπλανό σχήµα ισχύει ότι :
AB k ∆Z και ΓB k HZ.
b είναι :
Τότε, η γωνία ∆EΓ
Α. 118o

Γ. 62o

Β. 22o

∆. 42o

9. Το άθροισµα των γωνιών ενός κυρτού ν−γώνου είναι ίσο µε 8 ορθές. Το
πλήθος των πλευρών του πολυγώνου είναι :
Α. 4

Β. 5

Γ. 6

∆. 8

10. ∆ύο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, µία προς µία,
Α. είναι συµπληρωµατικές

Γ. διαφέρουν κατά 30o

Β. διαφέρουν κατά 45o

∆. είναι ίσες

11. Στο διπλανό σχήµα AB = BΓ = Γ∆
b = 72o .
και ABΓ
b είναι ίση µε :
Η γωνία Γ∆B

Α. 72o
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12. ∆ίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ABΓ, µε
b = 30o και το σηµείο I
AB = AΓ, A
είναι το έγκεντρο του.
Η γωνία Bb
IΓ είναι ίση µε :
Α. 100o

Γ. 110o

Β. 105o

∆. 120o

Ασκήσεις
b = 40o . Στην προ1. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ (AB = AΓ) µε γωνία κορυφής A
έκταση της ΓB (προς το B) παίρνουµε τµήµα B∆ τέτοιο, ώστε B∆ = AB. Να
υπολογίσετε :
(αʹ) τις γωνίες του τριγώνου ABΓ,

b .
(ϐʹ) τη γωνία ∆AΓ
2. ΄Εστω 1 και 2 δύο παράλληλες ευθείες που τέµνονται από την ευθεία .
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) οι διχοτόµοι δύο εντός εναλλάξ γωνιών είναι παράλληλες,
(ϐʹ) οι διχοτόµοι δύο εντός και επί τα αυτά µέρη γωνιών είναι κάθετες.

b του
3. Θεωρούµε τρίγωνο ABΓ και τη διχοτόµο Ax της εξωτερικής γωνίας A
τριγώνου.
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) αν Ax k BΓ, τότε το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές,
(ϐʹ) αν το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές, τότε Ax k BΓ.

b=
4. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ (A
b = 50o , το ύψος του A∆ και
90o ) µε B
σηµείο E στην ∆Γ ώστε ∆E = B∆. Το
σηµείο Z είναι η προβολή του Γ στην
AE.

Υπόδειξη : Αφού το Z
είναι η προβολή του Γ

(αʹ) Να αποδείξετε ότι :

στην AE, τότε το ΓZ

i. το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές,
b = 10o .
ii. ΓAE

είναι κάθετο στην AE.

(ϐʹ) Να υπολογίσετε τις γωνίες του
τριγώνου ZΓE.
¨Η υψηλότερη µορφή καθαρής σκέψης, είναι τα Μαθηµατικά¨.
Πλάτων, 427 π.Χ-347 π.Χ, ΄Ελληνας ϕιλόσοφος.
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