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1.1.  Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – 
Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – 
Ημιεπίπεδο 

 Σχεδιάζω και συμβολίζω επίπεδα, 
σημεία, ευθείες, ευθύγραμμα 
τμήματα, ημιευθείες και ημιεπίπεδα 
 ∆ιακρίνω τη διαφορά ανάμεσα σε 
ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται 
από δύο σημεία και σε ευθεία που 
διέρχεται από δύο σημεία 
 Γνωρίζω ότι από δύο σημεία 
διέρχεται μία μοναδική ευθεία, ενώ 
από ένα σημείο διέρχονται άπειρες 
ευθείες 
 Γνωρίζω ότι από τρία μη συνευ-
θειακά σημεία διέρχεται ένα μονα-
δικό επίπεδο, ενώ από ένα ή δύο 
σημεία διέρχονται άπειρα επίπεδα 
 

8 / 147



1.2.  Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα 
σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – 
Ίσα σχήματα 

 Κατανοώ την έννοια της γωνίας 
και σχεδιάζω, συμβολίζω και 
διαβάζω γωνίες 
 Γνωρίζω τα είδη των γραμμών και 
διακρίνω τις κυρτές από τις μη 
κυρτές πολυγωνικές γραμμές 
 Γνωρίζω την έννοια του 
ευθυγράμμου σχήματος και 
διακρίνω το κυρτό από το μη κυρτό 
ευθύγραμμο σχήμα  
 Γνωρίζω ότι δύο ευθύγραμμα 
οχήματα είναι ίσα αν συμπίπτουν, 
όταν τοποθετηθούν το ένα πάνω 
στο άλλο 
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1.3.  Μέτρηση σύγκριση και ισότητα 
ευθυγράμμων τμημάτων – 
Απόσταση σημείων – Μέσο 
ευθυγράμμου τμήματος 

 Γνωρίζω ότι κάθε ευθύγραμμο 
τμήμα έχει συγκεκριμένο μήκος και 
το υπολογίζω 
 Γνωρίζω τις μονάδες μέτρησης 
μήκους στο δεκαδικό μετρικό 
σύστημα, τον συμβολισμό τους και 
τις μεταξύ τους σχέσεις  
 Γνωρίζω ότι δύο ευθύγραμμα 
τμήματα είναι ίσα αν και μόνο αν 
έχουν ίσα μήκη και συγκρίνω 
ευθύγραμμα τμήματα με το χάρακα 
και με το διαβήτη 
 Κατασκευάζω τμήμα δοθέντος 
μήκους με αρχή γνωστό σημείο 
πάνω σε γνωστή ευθεία και να 
βρίσκω την απόσταση σημείων με 
χάρακα  
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 Γνωρίζω ότι κάθε τμήμα έχει 
μοναδικό μέσο και το προσδιορίσω 
με τη βοήθεια του χάρακα 
 Βρίσκω το μέσο ενός ευθυγράμ-
μου τμήματος με το χάρακα  
 Γνωρίζω ότι το ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΒ είναι η μικρότερη σε μήκος 
γραμμή από όλες τις γραμμές που 
συνδέουν τα σημεία Α και Β 
 
1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση 
ευθυγράμμων τμημάτων 

 Μπορώ να προσθέτω και να 
αφαιρώ ευθύγραμμα τμήματα 
 
1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα 
γωνιών – ∆ιχοτόμος γωνίας 

 Γνωρίζω ότι κάθε γωνία έχει 
μοναδικό μέτρο, το υπολογίζω και 
γνωρίζω ότι αυτό εξαρτάται μόνο 
από το «άνοιγμα» των πλευρών της  
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 Γνωρίζω τη βασική μονάδα 
μέτρησης γωνιών και υπολογίζω με 
μοιρογνωμόνιο το μέτρο τους 
 Συγκρίνω γωνίες με διαφανές 
χαρτί ή με μοιρογνωμόνιο και 
γνωρίζω ότι δύο γωνίες είναι ίσες 
αν και μόνο αν έχουν το ίδιο μέτρο 
 Σχεδιάζω γωνίες όταν γνωρίζω το 
μέτρο τους  
 Γνωρίζω τι είναι η διχοτόμος μιας 
γωνίας, ότι κάθε γωνία έχει 
μοναδική διχοτόμο και τη σχεδιάζω 
 
1.6. Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες  

 Γνωρίζω και σχεδιάζω διάφορα 
είδη γωνιών (οξεία, ορθή, αμβλεία)  
 ∆ιαπιστώνω με τη βοήθεια του 
μοιρογνωμονίου αν μια γωνία είναι 
οξεία, ορθή ή αμβλεία και πότε δύο 
ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους 
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 Γνωρίζω ότι από ένα σημείο 
άγεται μία και μόνο κάθετη σε μία 
ευθεία και την χαράσσω με την 
βοήθεια του μοιρογνωμονίου ή του 
γνώμονα 
 
1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – 
Άθροισμα γωνιών 

 Γνωρίζω και σχεδιάζω εφεξής 
γωνίες και υπολογίζω το άθροισμα 
δύο ή και περισσοτέρων γωνιών 
 
1.8. Παραπληρωματικές και 
Συμπληρωματικές γωνίες – 
Κατακορυφήν γωνίες 

 Γνωρίζω πότε δύο γωνίες είναι 
παραπληρωματικές και πότε 
συμπληρωματικές 
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 Γνωρίζω ότι, όταν οι μη κοινές 
πλευρές δύο εφεξής γωνιών είναι 
αντικείμενες ημιευθείες, οι γωνίες 
είναι παραπληρωματικές και 
αντιστρόφως 
 Γνωρίζω ότι, όταν οι μη κοινές 
πλευρές δύο εφεξής γωνιών είναι 
κάθετες ημιευθείες, οι γωνίες είναι 
συμπληρωματικές και αντιστρόφως 
 Υπολογίζω και σχεδιάζω τη 
παραπληρωματική και τη 
συμπληρωματική μιας γωνίας 
 Γνωρίζω πότε δύο γωνίες 
λέγονται κατακορυφήν, ότι οι 
κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες και 
σχεδιάζω δύο κατακορυφήν γωνίες 
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1.9. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο 

 Γνωρίζω πότε δύο ευθείες είναι 
παράλληλες και ότι αν δύο ευθείες 
είναι κάθετες σε μία τρίτη, τότε θα 
είναι μεταξύ τους παράλληλες 
 Γνωρίζω ότι από ένα σημείο εκτός 
ευθείας άγεται μία και μόνο μία 
ευθεία παράλληλη προς αυτήν και 
τη χαράσσω με τη βοήθεια του 
μοιρογνωμονίου ή του γνώμονα 
 
1.10. Απόσταση σημείου από 
ευθεία – Απόσταση παραλλήλων 

 Κατανοώ τι σημαίνει απόσταση 
σημείου από ευθεία και την 
υπολογίζω με τη βοήθεια του 
γνώμονα και του χάρακα 
 Κατανοώ τι σημαίνει απόσταση 
δύο παραλλήλων και την υπολο-
γίζω με τη βοήθεια του γνώμονα και 
του χάρακα 
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1.11. Κύκλος και στοιχεία του 
κύκλου 

 Κατανοώ την έννοια του κύκλου, 
αναγνωρίζω τα στοιχεία του και τον 
σχεδιάζω 
 ∆ιακρίνω τον κύκλο από τον 
κυκλικό δίσκο και σχεδιάζω με 
κανόνα και διαβήτη ένα τρίγωνο, 
όταν δίνονται οι τρεις πλευρές του 
 
1.12. Επίκεντρη γωνία – Σχέση 
επίκεντρης γωνίας και του 
αντιστοίχου τόξου – Μέτρηση τόξου 

 Γνωρίζω ότι ως μέτρο ενός τόξου 
ορίζεται το μέτρο της αντίστοιχης 
επίκεντρης γωνίας και ότι στον ίδιο 
κύκλο (ή σε ίσους κύκλους), ίσες 
επίκεντρες γωνίες βαίνουν σε ίσα 
τόξα και αντιστρόφως 
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 Κατασκευάζω, με κανόνα και 
διαβήτη, γωνία ίση με δεδομένη και 
σχεδιάζω με κανόνα και διαβήτη 
ένα τρίγωνο όταν δίνονται: (α) δύο 
πλευρές και η περιεχόμενη γωνία 
και (β) μία πλευρά και οι 
προσκείμενες γωνίες 
 
1.13. Θέσεις ευθείας και κύκλου 

 ∆ιακρίνω αν μία ευθεία είναι 
τέμνουσα ή εφαπτομένη του κύκλου 
και σχεδιάζω την εφαπτομένη ενός 
κύκλου σε ένα σημείο του 
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Β.1.1.  Σημείο – Ευθύγραμμο 
τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία –

Επίπεδο – Ημιεπίπεδο 
 

Στο ∆ημοτικό μάθαμε τις βασικές 
γεωμετρικές έννοιες όπως σημείο, 
ευθεία, επίπεδο και γνωρίσαμε τα 
απλά γεωμετρικά σχήματα όπως 
τρίγωνο, παραλληλόγραμμο, 
τετράγωνο και κύκλο. 
Τώρα αφού ξαναθυμηθούμε αυτές 
τις έννοιες και τα σχήματα, μπορού-
με να αναζητήσουμε περισσότερα 
χαρακτηριστικά τους στοιχεία, να 
ανακαλύψουμε τις ιδιότητές τους 
και να προχωρήσουμε σε ποιο σύν-
θετα σχήματα. Έτσι θα ασκήσουμε 
περισσότερο την παρατηρητικότητά 
μας, θα βελτιώσουμε την αντίληψη 
και θα οργανώσουμε καλύτερα τις 
σκέψεις. Ας αρχίσουμε λοιπόν. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 
 

Πώς μπορείς να ονομάσεις το 
σχήμα μιας τεντωμένης 
κλωστής; 

 

Το σχήμα που φαίνεται πιο κάτω 
αποτελείται από μερικά σημεία το 
ένα δίπλα στο άλλο. 
 

 Α  Β 
 
 Μπορείς να το χαρακτηρίσεις με 
το ίδιο τρόπο; Κι αν όχι, γιατί; 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 
 

∆ίνονται τρία διαφορετικά σημεία Α, 
Β και Γ. Ένωσέ τα με ευθύγραμμα 
τμήματα, ανά δύο, και δώσε 
ονομασία σε όλα τα ευθύγραμμα 
τμήματα που σχηματίζονται. 
 

 Τι παρατηρείς; 
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1η περίπτωση  
 

2η περίπτωση 
 
 
 
 
 

         Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε 
 

Το σημείο 
 Η άκρη του μολυβιού  
μας, οι κορυφές ενός  

σχήματος, η μύτη μιας βελόνας,  
μας δίνουν την έννοια του σημείου. 
 

Το ευθύγραμμο τμήμα  
 Μία τεντωμένη κλωστή με άκρα  
Α και Β μας δίνει μια εικόνα της 
έννοιας του ευθύγραμμου τμήματος 
ΑΒ.  

 

Α 


 
Β 

 
Γ 

Α 
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 Τα σημεία Α και Β είναι τα άκρα 
του ευθύγραμμου τμήματος.  
 Λέμε ότι τα σημεία Α και Β 
ορίζουν το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 
 Κατασκευάζουμε ένα ευθύγραμμο 
τμήμα, συνδέοντας δύο σημεία Α 
και Β, με τη βοήθεια ενός χάρακα 
(“κανόνα”). 

 Α  Β 
 
Η ευθεία      
 Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα 
ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, τότε το 
νέο σχήμα, που δεν έχει ούτε αρχή 
ούτε τέλος, λέγεται ευθεία. 
   

 Α  Β 
 
 
 Συμβολίζουμε μια ευθεία με ένα 
μικρό γράμμα από τα αρχικά του 
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αλφαβήτου, π.χ. (ε), ή με δύο μικρά 
γράμματα από τα τελευταία  
του αλφαβήτου  π.χ.  x΄x,  y΄y. 
 
 
 
► Από ένα σημείο διέρχονται 
άπειρες ευθείες. 
► Από δύο σημεία  
διέρχεται  
μια μόνο ευθεία. 
 
 
Η ημιευθεία 
 Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα 
ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ πέρα 
από το ένα μόνο άκρο του, π.χ. το 
Β, τότε το νέο σχήμα, που έχει αρχή 
το Α αλλά δεν έχει τέλος, λέγεται 
ημιευθεία. 

          A 
 
 
 

  B       Γ     ∆    
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  Α   Β 
 

x΄  x



 Η ημιευθεία συμβολίζεται με ένα 
κεφαλαίο γράμμα που δηλώνει την 
αρχή της και ένα μικρό από τα 
τελευταία γράμματα, 
π.χ. Αx, Βy κ.λπ. 
 
 
 
► Εάν Ο είναι ένα σημείο της 
ευθείας x΄x, τότε με αρχή το Ο 
ορίζονται δύο ημιευθείες Οχ και 
Οx΄, οι οποίες λέγονται αντικείμενες 
ημιευθείες. 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 
 

Έχεις ακούσει εκφράσεις όπως: 
“Στο επίπεδο του ορίζοντα φαίνεται 
να χάνεται ο δρόμος”. “Οι χώρες 
της ∆ύσης έχουν υψηλό επίπεδο 

Α                  x            y               B 

23 / 149

x΄  O  x 



ανάπτυξης”. “Η επίπεδη οθόνη 
είναι καλύτερη από την κυρτή”. “Οι 
σχέσεις τους βρίσκονται σε καλό 
επίπεδο”. “Η επιφάνεια του εδάφους 
στην περιοχή αυτή είναι επίπεδη”. 
 
 
 
 
 
 
Αλλά και στον υλικό κόσμο, που 
βρίσκεται γύρω μας, μπορείς να 
δεις και να αναγνωρίσεις πολλές 
επίπεδες επιφάνειες. Τους τοίχους 
της τάξης, την οροφή του δωματίου, 
ένα κάδρο, την πίστα προσγείωσης, 
την επιφάνεια του ήρεμου νερού, 
τον ισημερινό της Γης. 
 

 Ποιο χαρακτηριστικό ή ονομασία 
μπορείς να δώσεις σε μια τέτοια 
επιφάνεια; 
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Θυμόμαστε – Μαθαίνουμε 
 

Το επίπεδο 
 Επίπεδο είναι μια 
επιφάνεια, πάνω 
στην οποία εφαρμόζει 
παντού η ευθεία 
γραμμή. 

► Ένα επίπεδο επεκτείνεται 
απεριόριστα. 

► Από τρία μη 
συνευθειακά 
σημεία διέρχεται 
ένα μοναδικό 
επίπεδο, ενώ από  
ένα ή δύο σημεία διέρχονται άπειρα 
επίπεδα. 

► Κάθε επίπεδο 
χωρίζει το χώρο  
σε δύο μέρη,  
ώστε, αν θέλουμε  

Π

ε
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να περάσουμε από το ένα μέρος 
του χώρου στο άλλο, πρέπει να 
διαπεράσουμε το επίπεδο. 

 Η ονομασία του επιπέδου δίνεται 
με ένα κεφαλαίο γράμμα του 
αλφάβητου π.χ. Π, Ρ, Σ κ.λπ. 
 

Το ημιεπίπεδο 
 

 Κάθε ευθεία ενός επιπέδου το 
χωρίζει σε δύο ημιεπίπεδα. 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

1.   Ας πάρουμε από τα γνωστά μας 
σχήματα το τρίγωνο, με κορυφές τα 
σημεία Α, Β, Γ και το τετράπλευρο, 
με κορυφές τα σημεία Α, Β, Γ, ∆ και  
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ας δούμε, ποια ονομασία έχουν  
τα ευθύγραμμα τμήματα που 
βλέπουμε στα σχήματα αυτά. 
 

 Λύση  
 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ, τα τμήματα  
ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ που ορίζονται  
από δύο κορυφές,  
λέγονται πλευρές  
του τριγώνου. 
 
Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ με κορυφές 
τα σημεία Α, Β, Γ, ∆ έχει πλευρές τα 
τμήματα ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α που 
ορίζονται από  
διαδοχικές  
κορυφές. 
 

Τα τμήματα  
ΑΓ και Β∆, που ορίζονται από μη 
διαδοχικές κορυφές, λέγονται 
διαγώνιες του τετραπλεύρου. 

Α

Β Γ

27 / 151

Α Β 

Γ∆



 

2.  Έστω τρία σημεία Α, Β και Γ που 
δεν ανήκουν και τα τρία σε μια 
ευθεία. Πόσες ευθείες περνούν από 
το Α; Πόσες από τις ευθείες αυτές 
περνούν από το Β; Το Γ είναι 
σημείο της ευθείας ΑΒ; 
 

 Λύση  
 

Από το Α διέρχονται άπειρες 
ευθείες. Μια απο αυτές περνάει και 
από το Β. 
 

Επειδή τα σημεία Α, Β και Γ δεν 
ανήκουν και τα τρία σε μια ευθεία, 
το σημείο Γ δεν μπορεί να είναι 
σημείο της ευθείας ΑΒ. 
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3.  Στο σχήμα φαίνονται πέντε ση-
μεία, τα Α, Β, Γ, ∆ και Ε. Να χαράξε-
τε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα, που 
έχουν άκρα τα σημεία αυτά. Πόσα 
διαφορετικά ευθύγραμμα  
τμήματα είναι; 
 

 Λύση  
 

Κάθε σημείο είναι  
άκρο ενός από τα  
τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα, που 
το συνδέουν με τα υπόλοιπα 
τέσσερα σημεία. Επομένως:    
 

Το σημείο Α είναι άκρο των 
τμημάτων:   ΑΒ, ΑΓ, Α∆,ΑΕ   
Το σημείο Β είναι άκρο των 
τμημάτων:   ΒΑ, ΒΓ, Β∆, ΒΕ    
Το σημείο Γ είναι άκρο των 
τμημάτων:   ΓΑ, ΓΒ, Γ∆, ΓΕ  
Το σημείο ∆ είναι άκρο των 
τμημάτων:   ∆Α, ∆Β, ∆Γ, ∆Ε  
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Το σημείο Ε είναι άκρο των 
τμημάτων:   ΕΑ, ΕΒ, ΕΓ, Ε∆  
 

Στα παραπάνω, κάθε τμήμα 
εμφανίζεται δύο φορές π.χ. το ΑΒ 
και ΒΑ, αφού το τμήμα έχει δύο 
άκρα. Έτσι, στο σχήμα, δεν είναι 
είκοσι (20) διαφορετικά τμήματα, 
αλλά δέκα (10) τα: ΑΒ, ΑΓ, Α∆, ΑΕ, 
ΒΓ, Β∆, ΒΕ, Γ∆, ΓΕ, ∆Ε. 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά: 
(α)  Ένα ευθύγραμμο τμήμα 
αποτελείται από τα άκρα του  
Α και Β αλλά και τα ...................... 
σημεία που βρίσκονται ανάμεσα 
σ’ αυτά τα δύο. 

(β)  Αν προεκτείνουμε απεριόριστα 
ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ πέρα από 
τα δύο άκρα του, Α και Β, παίρνου-
με το σχήμα που λέγεται .................. 
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(γ)  Αν προεκτείνουμε απεριόριστα 
ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ πέρα 
από το ένα μόνο άκρο του, π.χ. το 
Β, παίρνουμε το σχήμα που λέγεται 
...................................... 
(δ)  ................................... λέγονται 
δύο ημιευθείες που έχουν κοινή 
αρχή και που οι δύο μαζί 
αποτελούν μία ευθεία.  
(ε)  Η επιφάνεια, πάνω στην οποία 
η απεριόριστη ευθεία γραμμή 
εφαρμόζει παντού ολόκληρη είναι 
το ..................................... 
 
2.  Να δώσεις δική σου ονομασία 
σε όλα (α) τα σημεία και (β) τα 
ευθύγραμμα τμήματα  
των παρακάτω  
ευθυγράμμων  
σχημάτων. 
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3.  Πάρε τα σημεία Α, Β, Γ, ∆ πάνω 
σε μια ευθεία και ένα σημείο Κ που 
δεν βρίσκεται στην παραπάνω 
ευθεία. Ένωσε το Κ με τα Α, Β, Γ, ∆ 
και ονόμασε όλα  
τα ευθύγραμμα  
τμήματα του  
σχήματος. 
 
 

4.  Πάνω σε μια ευθεία x΄x παίρνου-
με δύο σημεία Α και Β. Ονόμασε τις 
αντικείμενες ημιευθείες που έχουν 
αρχή το Α και τις αντικείμενες ημι-
ευθείες που έχουν  
αρχή το Β. 
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5.  Στο παρακάτω σχήμα χάραξε  
τις αντικείμενες ημιευθείες  
των ημιευθειών ΑΒx, ΒΓy και ΓΑz. 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

1. Σχεδίασε ένα πολύγωνο που να 
έχει: (α) Λιγότερες διαγώνιες από 
πλευρές, (β) ίδιο αριθμό διαγωνίων 
και πλευρών, (γ) περισσότερες 
διαγώνιες από πλευρές. 
 

2. Στο χάρτη της επόμενης σελίδας 
φαίνονται έξι (6) πόλεις της 
Ελλάδας, που δε βρίσκονται ανά 
τρεις στην ίδια ευθεία:  

B 

A

Γ x 
y 

z
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Α (Αλεξανδρούπολη), Ρ (Ρόδος),  
Η (Ηράκλειο), Χ (Χανιά), Κ 
(Κέρκυρα) και Θ (Θεσσαλονίκη). 
Μπορείς να σχεδιάσεις τις απ’ 
ευθείας αεροπορικές συνδέσεις 
μεταξύ των πόλεων αυτών; 
Ονόμασε τις συνδέσεις αυτές 
χρησιμοποιώντας τα γράμματα των 
πόλεων. Μπορείς να βρεις πόσες 
τέτοιες συνδέσεις υπάρχουν, 
δικαιολογώντας κατάλληλα την 
απάντησή σου; 

A
Θ

Κ

Χ Η Ρ 
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Β.1.2. Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα 
σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα 
– Ίσα σχήματα 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  
 

Γύρω μας υπάρχουν διαφόρων 
ειδών γωνίες, μερικές από τις  

οποίες βλέπουμε στις παρακάτω 
εικόνες. Τι κοινό χαρακτηριστικό 
έχουν; 
 

Προσπάθησε να τις περιγράψεις, 
χωρίς να σε επηρεάζει η υλική τους 
υπόσταση. 
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Ορίζοντας την γωνία 
 

Σχεδιάζουμε σ’ ένα  
φύλλο χαρτί δύο  
ημιευθείες Οx και Οy,  
με κοινή αρχή το ση- 
μείο Ο. Οι ημιευθείες  
χωρίζουν το επίπεδο σε δύο  

περιοχές Π1 και Π2. 

 Κάθε μία από τις περιοχές αυτές 
μαζί με τις ημιευθείες Οx και Οy 
ονομάζεται γωνία. 

 Η “μικρότερη” (Π1) λέγεται κυρτή 

και η άλλη (Π2) μη κυρτή. 

 Το σημείο Ο 
λέγεται κορυφή 
της γωνίας και οι 
ημιευθείες Οχ και 
Ογ λέγονται 
πλευρές της 
γωνίας. 
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Τις γωνίες που σχηματίζονται τις  

συμβολίζουμε         ή          (το γράμ- 
μα της κορυφής Ο γράφεται  
πάντα στη μέση) ή με ένα  
μικρό γράμμα, π.χ.       . 
 

 Ένα τρίγωνο ΑΒΓ  
έχει τρεις γωνίες, την 

    , τη      και τη    . 

 Όταν λέμε, π.χ. η γωνία      του 
τριγώνου ΑΒΓ, εννοούμε τη γωνία 
που έχει πλευρές τις ημιευθείες ΑΒ, 
ΑΓ και περιέχει το τρίγωνο. 

 Η γωνία     λέμε ότι περιέχεται 
μεταξύ των πλευρών ΑΒ και ΑΓ του 
τριγώνου. 

 Ακόμα λέμε ότι η πλευρά ΒΓ είναι  

απέναντι στη γωνία    , ενώ οι  

γωνίες      και      είναι προσκείμενες 
της πλευράς ΒΓ. 

xΟy 

“ω”

yΟx 

Α 

Α 

Β ΓΒ Γ 

Α 

Α 
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 Το τετράπλευρο  
ΑΒΓ∆ έχει  
τέσσερις γωνίες,  
που καθεμιά τους  
περιέχει το  
τετράπλευρο. 
Οι γωνίες αυτές  

είναι οι          ,          ,           

και           που γράφονται απλά 

    ,    ,     και      αντίστοιχα. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

 

Ποιες γωνίες και ποια ευθύγραμμα 
σχήματα σχηματίζονται  
από τις ευθείες του  
διπλανού σχήματος; 
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Ευθύγραμμα σχήματα 

 Τεθλασμένη γραμμή είναι μια 
πολυγωνική γραμμή, που 
αποτελείται από διαδοχικά 
ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία δε 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 
 Ευθύγραμμο σχήμα ονομάζεται 
κάθε τεθλασμένη γραμμή, της 
οποίας τα άκρα συμπίπτουν. 
 Μια τεθλασμένη γραμμή ονομά-
ζεται κυρτή, όταν η προέκταση κάθε 
πλευράς της αφήνει όλες τις άλλες 
πλευρές στο ίδιο ημιεπίπεδο. 
∆ιαφορετικά λέγεται μη κυρτή. 
 

Τεθλασμένη γραμμή 
Κυρτή μη κυρτή 

 
 
 
 
 

 

 

Α Β Γ 
∆

Ε
Θ 

Η Ζ Α

Β

Γ

∆ 

Ε
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Ευθύγραμμο σχήμα 
Κυρτό μη κυρτό 

 
 
 
 
 

 

 
Ίσα σχήματα 
 ∆ύο ευθύγραμμα σχήματα 
λέγονται ίσα, αν συμπίπτουν, όταν 
τοποθετηθούν το ένα επάνω στο 
άλλο με κατάλληλο τρόπο. 
 Στα ίσα σχήματα, τα στοιχεία που 
συμπίπτουν, δηλαδή οι κορυφές, οι 
πλευρές και οι γωνίες, ονομάζονται 
αντίστοιχα στοιχεία των σχημάτων 
αυτών. 
 

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Να χρησιμοποιηθεί διαφανές 
χαρτί, για να διαπιστωθεί  

Α Β Γ 
∆

Ε
Θ 

Η Ζ 

Α
Β Γ 

∆

ΕΘ Η Ζ 
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η ισότητα των σχημάτων στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
 

 Περίπτωση 1
η

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Α Β 

∆ Γ

Ε Ζ 

Θ Η

Α Β 

∆ Γ

Α Β 

∆ Γ

Α Β 

∆ Γ

Ε Ζ 

Θ Η
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 Περίπτωση 2
η

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στρέφουμε το διαφανές χαρτί 

 
Παρατηρούμε ότι: 
 Οι αντίστοιχες πλευρές και γω-
νίες των ίσων σχημάτων είναι ίσες. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1.  Να ονομάσεις με τρία γράμ- 
ματα τις γωνίες που σημειώνονται 
στο σχήμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Να σχεδιάσεις ένα τρίγωνο ΑΒΓ. 
(α) Ποια γωνία του τριγώνου 
περιέχεται στις πλευρές ΑΒ και ΒΓ; 
(β) Ποια πλευρά είναι απέναντι από  

τη γωνία    ;  (γ) Ποιες γωνίες είναι 
προσκείμενες στην πλευρά ΑΓ; 
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3.  Να γραμμοσκιάσεις  
και να ονομάσεις τη γωνία  
στην οποία ανήκει  
το σημείο Α. 
 
4. Στο παρακάτω τρίγωνο να ονομά- 

σεις     τη γωνία που είναι απέναντι  

στη μεγαλύτερη πλευρά,     τη γωνία 
που είναι απέναντι στη μικρότερη  

πλευρά και     την τρίτη γωνία.  
(α) Ποιες γωνίες είναι προσκείμενες 
στην πλευρά ΒΓ;  
(β) Ποια γωνία  
βρίσκεται  
απέναντι από  
την πλευρά ΑΒ; 
 
5.  Τοποθέτησε ένα "Χ" στη θέση 
που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
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ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (α) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ  
ΣΧΗΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ΓΩΝΙΑ           

ΤΡΙΓΩΝΟ           
ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ           
ΠΕΝΤΑΠΛΕΥΡΟ           

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ (β) ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΕΙΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2        
3        
4        
5        
6        
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
 
Έχεις παίξει ποτέ το ΤΑΝGRAM; 
Σχεδίασε σ’ ένα χαρτί το διπλανό 
τετράγωνο σχήμα με πλευρά 10 cm 
και μετά κόψε τα οκτώ κομμάτια. 
Προσπάθησε να φτιάξεις τα 
παρακάτω σχήματα 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
κομμάτια απ’ αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 / 156



 

Β.1.3. Μέτρηση, σύγκριση και 
ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων 

– Απόσταση σημείων – Μέσο 
ευθύγραμμου τμήματος 

 

Στα προηγούμενα είδαμε τον τρόπο 
με τον οποίο διαπιστώνουμε την 
ισότητα δύο γεωμετρικών σχημά-
των. Το απλούστερο σχήμα, του 
οποίου το μήκος μπορεί να μετρη-
θεί, είναι το ευθύγραμμο τμήμα και 
αποτελεί βασικό στοιχείο των άλλων 
ευθυγράμμων σχημάτων. Τι είναι 
όμως μέτρηση και μονάδες μήκους; 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Από τα πολύ παλιά χρόνια, οι ανά-
γκες της ζωής, υποχρέωσαν τους 
ανθρώπους να μετρήσουν διάφορα 
μεγέθη. Για να εξυπηρετούν οι με-
τρήσεις αυτές έπρεπε να χρησιμο-
ποιηθούν σταθερά υποδείγματα, τα 
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οποία να διαθέτει ο καθένας οποια-
δήποτε στιγμή τα χρειαζόταν. Αρχι-
κά στη μέτρηση χρησιμοποιήθηκαν 
τα μέλη του ανθρώπινου σώματος 
αλλά και ο βηματισμός, το άνοιγμα 
των χεριών και το ύψος. Έτσι, 
δημιουργήθηκαν οι μονάδες, όπως: 
οι “δάκτυλοι”, οι “πόδες” οι “παλά-
μες” κ.α. Αυτή την παλιά συνήθεια 
εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε και 
σήμερα στις πρόχειρες μετρήσεις 
μας: “Το πανταλόνι θέλει δυο 
δάκτυλα μάκρεμα”, “Το χορτάρι 
ψήλωσε μια πιθαμή”, “Το σκάφος 
έχει μήκος 40 πόδια”, “Τα δίκτυα 
έφτασαν στις 50 οργιές”, “Βάλε στο 
ποτήρι ένα δάκτυλο κρασί”, “Το 
πέναλτι χτυπιέται στα 11 βήματα”, 
κ.λπ. Οι μονάδες αυτές, αν και πολύ 
χρήσιμες, άρχισαν να χάνουν την 
αξία τους διότι δεν είναι ακριβείς, 
αφού όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν 
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το ίδιο ύψος, την ίδια παλάμη, το 
ίδιο πάχος δακτύλων και το ίδιο 
άνοιγμα στο βήμα τους. Όσο όμως 
αναπτύσσονταν οι ανθρώπινες κοι-
νωνίες τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια 
χρειάζονταν ορισμένες μετρήσεις, 
όπως π.χ. για το κτίσιμο των 
σπιτιών, την κατασκευή αρδευτικών 
έργων, την καταμέτρηση της γης, 
κ.λπ. Στην αρχαία Αίγυπτο, μετά 
από κάθε πλημμύρα του Νείλου, η 
λάσπη κάλυπτε τα σύνορα των 
κτημάτων. Υπήρχαν τότε ειδικοί 
υπάλληλοι, οι “αρπεδονάπτες”, οι 
οποίοι επόπτευαν την τήρηση του 
διαχωρισμού των εκτάσεων. Στις 
καταμετρήσεις αυτές λέγεται ότι 
έκαναν μ’ ένα ειδικό σχοινί με 
κόμπους, την “αρπεδόνη”. 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, από την 
εποχή του βασιλέα Σέσωστρη (κατά 
τον Ηρόδοτο), τηρούσαν στοιχεία  
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μέτρησης των εκτά-
σεων που καλλιερ-
γούσαν για να τα 
ξαναβρίσκουν μετά 
τις εποχιακές  

πλημμύρες του Νείλου ποταμού. 
Άλλωστε Γεω - μετρία σημαίνει μέ-
τρηση της Γης. Αλλά και οι Βαβυλώ-
νιοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμέ-
να υποδείγματα για να υπολογίσουν 
το εμβαδόν και τον όγκο σε πολλά 
πράγματα καθημερινής χρήσης. 
Όταν αναπτύχθηκε η επικοινωνία 
λαών και κρατών, με τα ταξίδια και 
το εμπόριο, δημιουργήθηκε η ανά-
γκη να καθιερωθούν κοινές μονάδες 
μέτρησης για καλύτερη συνεννόηση 
και αποφυγή της ταλαιπωρίας των 
μετατροπών απ’ τη μία μονάδα 
στην άλλη, όπως π.χ.  
στην αρχαία Αθήνα  
από τον Σόλωνα. 
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Το 1791, αμέσως μετά την 
Επανάσταση, η Γαλλική Ακα-
δημία ανέθεσε σε μια ομάδα 
επιστημόνων, απ’ όλες τις  

χώρες της Ευρώπης, να βρουν ένα 
απλό σύστημα μονάδων μέτρησης. 
Οι μονάδες που υιοθετήθηκαν τελι-
κά πάρθηκαν από τη φύση και για 
παράδειγμα η μέτρηση του μήκους 
καθιερώθηκε να έχει μονάδα το 
“μέτρο”, που είναι το 1 από τα 
40.000.000 ίσα κομμάτια που χωρί-
στηκε ο γήινος μεσημβρινός που 
διέρχεται από το Παρίσι. Το σύστη-
μα των μονάδων ακολουθεί το δε-
καδικό σύστημα αρίθμησης, δηλαδή 
είναι ένα δεκαδικό μετρικό σύστημα. 
Μετά από ένα αργό ξεκίνημα, το 
σύστημα αυτό καθιερώθηκε και το 
1875 ιδρύθηκε στη Σεβρ (στο 
Παρίσι) το ∆ιεθνές Γραφείο Μέτρων 
και Σταθμών, όπου φυλάχτηκαν τα 
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κατασκευασμένα από πλατίνα πρό-
τυπα “μέτρο” και “χιλιόγραμμο”. 
Το σύστημα αυτό των μονάδων δεν 
υιοθετήθηκε αμέσως απ’ όλους 
τους λαούς, που προτίμησαν να 
χρησιμοποιούν τα δικά τους 
συστήματα, όπως τα είχαν 
συνηθίσει, παρ’ όλο που ήταν πιο 
πολύπλοκα. Στη νεώτερη Ελλάδα, 
καθιερώθηκε με νόμο, το 1959, το 
δεκαδικό μετρικό σύστημα και 
ισχύει μέχρι σήμερα. 

Στην Αγγλία, την Αμερική 
και σε μερικές ακόμη χώ-
ρες, το σύστημα μέτρησης  

είναι δωδεκαδικό και η βασική μο-
νάδα μήκους είναι η υάρδα ή γιάρ-
δα (yd). Η 1 γιάρδα (yd) διαιρείται 
σε 3 πόδια (ft), και το 1 πόδι (ft) σε 
12 ίντσες (in). Οι σχέσεις των 
μονάδων αυτών μεταξύ τους αλλά 
και με το μέτρο είναι:  
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1yd = 3 ft = 36 in 
1 ft = 12 in  
 

1yd = 0,9144 m = 91,44 cm  
1 ft = 0,3048 m = 30,48 cm  
1 in = 0,0254 m = 2,54 cm  
 

Στις ίδιες χώρες για μέτρηση 
μεγάλων αποστάσεων 
χρησιμοποιούν το μίλι, που είναι:  
1 μίλι = 1609 m = 1,609 Km. 
Στη ναυτιλία χρησιμοποιούν για 
μονάδα μήκους το ναυτικό μίλι, που 
είναι: 1 ναυτικό μίλι = 1852 m. 
 

Μέτρηση και μονάδες μέτρησης 
 Για να συγκρίνουμε μεταξύ 
τους ευθύγραμμα τμήματα οδη-
γηθήκαμε στην ανάγκη να χρη-
σιμοποιούμε μια κοινή μονάδα 

σύγκρισης. Έτσι, κάθε σύγκριση 
ενός μεγέθους με την αντίστοιχη 
μονάδα λέγεται μέτρηση.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Έτσι, για το μήκος έχουμε ότι: 
Μονάδα μήκους είναι το “μέτρο” (m) 

► Για να μετρήσουμε, λοιπόν, ένα 
ευθύγραμμο τμήμα, χρησιμοποιού-
με ένα αντίγραφο του μέτρου και 
κάνουμε τη σύγκριση μ’ αυτό, όπως 
έχουμε μάθει. 

► Εάν όμως το μήκος του 
ευθύγραμμου τμήματος είναι πολύ 
μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο από 
το μήκος του μέτρου, επιλέγουμε, 
για τη μέτρηση ένα πολλαπλάσιο ή 
μια υποδιαίρεση του μέτρου για το 
σκοπό αυτό. 

 Για να μετρήσουμε σχετικά μικρά 
μήκη χρησιμοποιούμε, συνήθως, το 
υποδεκάμετρο, που είναι το ένα 

δέκατο (     )  

του μέτρου. 
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 Για μεγαλύτερα μήκη, όπως π.χ. 
έναν τοίχο ή τις διαστάσεις ενός 
οικοπέδου,  
χρησιμοποιούμε  
τη μετροταινία. 

 Για πολύ μικρά μήκη π.χ. τη 
διάμετρο μιας βίδας ή το πάχος 
μιας λαμαρίνας,  
χρησιμοποιούμε  
το παχύμετρο ή  
το μικρόμετρο,  
αντίστοιχα. 
 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

Χιλιόμετρο 

ΣΥΜΒΟΛΟ Km 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 

1 Km = 1000 m 

 

55 / 159



 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΛΟ m 

 

ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

∆εκατόμετρο ή 
παλάμη 

ΣΥΜΒΟΛΟ dm 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 

 

1 dm =      m = 0,1 m 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

Εκατοστόμετρο ή 
πόντος 

ΣΥΜΒΟΛΟ cm 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 

 

1 cm =        m = 0,01 m

 

 1.
10

  1 .
100
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ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

Χιλιοστόμετρο ή 
χιλιοστό 

ΣΥΜΒΟΛΟ mm 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 

 

1 mm =         m = 0,01 m
 

Η σχέση μεταξύ των υποδιαιρέ-
σεων του μέτρου είναι η εξής: 
 

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
     1 dm =   10 cm =   100 mm
        1 cm =     10 mm
 

H έννοια της απόστασης σημείων 
είναι από τις πιο συνηθισμένες 
γεωμετρικές έννοιες, που 
συναντάμε στην ζωή π.χ. 
απόσταση δύο πόλεων κ.λ.π. 
Πώς όμως ορίζεται η απόσταση 
δύο σημείων και πως την μετράμε; 
 

   1  .
1000
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 Έχουμε τα σημεία 
Α και Β. Χαράζουμε 
το ευθύγραμμο 
τμήμα ΑΒ και το  

μετράμε με το υποδεκάμετρο.  
Βρίσκουμε ότι έχει μήκος 3,8 cm. 
 Λέμε ότι η απόσταση των 
σημείων Α και Β είναι 3,8 cm και 
γράφουμε ΑΒ = 3,8 cm.  
 

Συνεπώς: 
 Απόσταση δύο σημείων Α 
και Β λέγεται το μήκος του 
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, 
που τα ενώνει. 

Πρέπει, όμως, να προσέξουμε κάτι 
σημαντικό: 

 Με το σύμβολο ΑΒ εννοούμε 
ταυτόχρονα δύο διαφορετικά 
πράγματα: Το ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΒ, αλλά και το μήκος αυτού του 
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 
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 Για να ξεχωρίσουμε το μήκος, 
συνήθως χρησιμοποιούμε τον 
συμβολισμό (ΑΒ). Αλλά στο βιβλίο 
αυτό, για απλούστευση, θα 
γράφουμε απλά: μήκος ΑΒ. 
 
Συχνά ακούμε την φράση: «Βρισκό-
μαστε στο μέσο της διαδρομής» και 
καταλαβαίνουμε ότι απέχουμε την 
ίδια απόσταση από τα δύο άκρα.  
Τι ονομάζουμε λοιπόν μέσο του 
ευθυγράμμου τμήματος; 
 
 Μέσο ενός ευθύγραμμου 
τμήματος ΑΒ  
ονομάζουμε  
το σημείο Μ  
του τμήματος,  
που απέχει εξίσου  
από τα άκρα του. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

1.  Να σχεδιαστεί το ευθύγραμμο 
τμήμα Γ∆, το οποίο είναι ίσο με το 

τμήμα ΑΒ: (α) με το υποδεκάμετρο 
και (β) με διαβήτη.  
 

 Λύση  
(α) Με το υποδεκάμε-
τρο μετράμε το ευθύ-
γραμμο τμήμα ΑΒ 
και βρίσκουμε ότι  
ΑΒ = 3,2 cm. Στη 
συνέχεια πάνω σε 
μια ευθεία ε παίρνου-
με ένα ευθύγραμμο  

τμήμα Γ∆ με μήκος ίσο με 3,2 cm, 
όπως δείχνει το σχήμα. 
 

(β) Ανοίγουμε το διαβήτη, ώστε η 
μία άκρη του να ακουμπάει στο Α 
και η άλλη στο Β. Μετακινούμε το 
διαβήτη, χωρίς να μεταβάλλουμε το 
άνοιγμα του. 
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3,2 
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Γ ∆

3,2 
1 2 3 4 5 0 



 
 
 
 
 
 
 
Χαράζουμε μια ευθεία ε.  
Τοποθετούμε τη μία άκρη  
του διαβήτη σε ένα σημείο Γ της ε 
και με το άλλο άκρο, που έχει τη 
γραφίδα, βρίσκουμε το σημείο ∆ 
της ε. Τότε το ευθύγραμμο τμήμα 
Γ∆ είναι ίσο με το ΑΒ 
 
 

2.   Να βρεθούν κατάλληλοι τρόποι 
σύγκρισης δύο ευθύγραμμων 
τμημάτων και να διατυπωθούν τα 
συμπεράσματα.  
 

Ο 1ος τρόπος είναι να κάνουμε τη 
μέτρηση με το υποδεκάμετρο. 
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1η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΒ < Γ∆ 
 

2η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΒ = Γ∆ 
 

3η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΒ > Γ∆ 
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1,7
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ΑΒ = 1,7 cm

Α Β

2,4 
1 2 3 4 50

Γ∆ = 2,4 cm

Α Β 

1,7
1 2 3 4 50 

ΑΒ = 1,7 cm

Γ ∆

1,7
1 2 3 4 5 0

Γ∆ = 1,7 cm 

Α Β 

1,7
1 2 3 4 50 

ΑΒ = 1,7 cm

1 2 3 4 5 0

Γ ∆

1,7
Γ∆ = 1,4 cm 



Ο 2ος τρόπος είναι να τα συγκρίνου-
με χρησιμοποιώντας το διαβήτη. 
 

Ακουμπάμε τη μία άκρη του 
διαβήτη στο Α και την άλλη στο Β. 
Μετακινούμε το διαβήτη, χωρίς να 
μεταβάλουμε το άνοιγμά του και 
τοποθετούμε το ένα άκρο του στο 
σημείο Γ και το άλλο επί της 
ημιευθείας Γ∆. Ονομάζουμε ∆΄ το 
σημείο στο οποίο καταλήγει το 
δεύτερο άκρο του διαβήτη. Τότε 
έχουμε τρεις περιπτώσεις. 
 

1η περίπτωση 
 

Το ∆΄ βρίσκεται  
ανάμεσα στα  
σημεία Γ και ∆. 
 

 

Τότε λέμε ότι το ΑΒ είναι μικρότερο 
από το Γ∆ και γράφουμε ΑΒ < Γ∆ 
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2η περίπτωση 
 

 
Το ∆΄ συμπίπτει  
με το ∆. 

 
 

Τότε λέμε ότι τα ΑΒ και Γ∆ έχουν το 
ίδιο μήκος και γράφουμε ΑΒ = Γ∆ 

 

3η περίπτωση 
 

Το ∆΄ βρίσκεται  
στην προέκταση  
του Γ∆ προς το ∆. 
 

 

Τότε λέμε ότι το ΑΒ είναι μεγαλύτερο 
από το Γ∆ και γράφουμε ΑΒ > Γ∆ 

 
3.  Να βρεθεί το μέσο ενός 
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.  
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 Λύση  
 

Με το υποδεκάμετρο  
βρίσκουμε ένα  
σημείο Μ του ΑΒ,  
για το οποίο είναι:   
ΑΜ = 3,8 : 2 = 1,9 cm. 
Αλλά τότε και ΜΒ = 3,8 : 2 = 1,9 cm. 
∆ηλαδή: ΑΜ = ΜΒ. 
 

  Οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΒ έχει πάντα ένα μέσο Μ, που 
είναι και μοναδικό. 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1.  Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά: 
(α) Το μήκος του ευθύγραμμου 
τμήματος ΑΒ, που ενώνει δύο 
σημεία Α και Β λέγεται  

…………………… των σημείων. 
(β) Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήμα-
τος ΑΒ ονομάζουμε το σημείο του Μ 
που ………………... από τα άκρα του.
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3,8

Μ 
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2. Τοποθέτησε ένα “x” στη θέση που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
Από δύο σημεία μπορούν να περά- 
σουν       Άπειρες ευθείες,       Μία  
μόνο ευθεία,       ∆ύο μόνο ευθείες. 
 
3.  Ένα τόπι ύφασμα είναι 65 m. 
Πουλήθηκαν κομμάτια με μήκη:  
3,5 m, 25 cm, 7,95 m και 3,74 m. Πό-
σα μέτρα ύφασμα έμεινε στο τόπι; 
 
4.  Το εμπορικό τρίγωνο  μιας 
πόλης περικλείεται από τις οδούς 
Ιπποκράτους, μήκους 619 m, 
Κλεισθένους, μήκους 271 m και 
Περικλέους, μήκους 205 m. Πόσα 
βήματα θα κάνει ένας πεζός που 
κινείται περιμετρικά στο εμπορικό 
τρίγωνο, αν το κάθε του βήμα είναι 
75 cm. 
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5.  Ένας αγρότης θέλει να 
περιφράξει έναν αγρό σχήματος 
τετραγώνου και πλευράς 15,3 m. 
∆ιαθέτει συρματόπλεγμα, μήκους  
60 m 3 dm 18 cm. Να βρεθεί, αν θα 
του φτάσει το συρματόπλεγμα ή αν 
πρέπει να αγοράσει και άλλο. 
 
6.  Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την 
ακτίνα σε m και σε Κm τεσσάρων 
πλανητών. Να συμπληρωθούν τα 
κενά: 
 

Ακτίνα σε   m σε  Κm
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 6085000  

ΓΗ  6378 
ΑΡΗΣ  3750 
∆ΙΑΣ 71400000  

 
7.  Οι αριθμοί που εμφανίζονται στον 
παρακάτω  πίνακα είναι τα μήκη 
των πέντε πλευρών του πολυγώνου 
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ΑΒΓ∆Ε, εκφρασμένα με διαφορετι-
κές μονάδες. Να συμπληρωθεί ο πί-
νακας και να υπολογιστεί η περίμε-
τρος του πολυγώνου σε cm, dm και 
m. 
 

 cm dm m 
ΑΒ 517   
ΒΓ   4,2 
Γ∆   0,84 
∆Ε 1250   
ΕΑ  7,6  

Περίμετρος    
 
8.  Πάρε ένα σημείο Α. Να βρεις τρία 
σημεία που το καθένα να απέχει  
2,7 cm από το Α. 
 
9.  Σχεδίασε δύο αντικείμενες ημιευ-
θείες Αx και Αx΄. Να βρεις πάνω στην 
ημιευθεία Αχ δύο σημεία Β και Γ, 
έτσι ώστε ΑΒ = 3 cm και ΑΓ = 3,8 cm. 
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Επίσης στην ημιευθεία Αx΄ να πάρεις 
ένα σημείο ∆ έτσι, ώστε Α∆ = 3 cm. 
Να συγκρίνεις (α) τα ευθύγραμμα 
τμήματα ΑΓ και Α∆ και (β) τα 
ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και Α∆. 
 

10.  Σε μία ευθεία ε, πάρε στη σειρά 
τα σημεία Α, Β, Γ και ∆ έτσι ώστε να 
είναι: ΑΒ = 2,5 cm, ΒΓ = 3 cm και  
Γ∆ = 2,5 cm. Εξέτασε αν τα τμήματα 
ΑΓ και Β∆ είναι ίσα. 
 

11.  Το μέσο Ο ευθύγραμμου τμήμα-
τος ΑΒ απέχει 4,2 cm από το άκρο 
Α. Πόσο είναι το μήκος του ΑΒ; 
 

12.  Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΒ. Να βρεις ένα σημείο Μ, το 
οποίο να απέχει 3,3 cm από το Α 
και να μη βρίσκεται στην ευθεία ΑΒ. 
Να φέρεις την ευθεία, η οποία 
περνάει από το Μ και από το μέσο 
του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 
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Β.1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση 
ευθυγράμμων τμημάτων 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Στο παρακάτω σχήμα, μεταξύ των 
διαδρομών ΑΒΓ∆ και ΑΕ∆, να βρε-
θεί ποια διαδρομή από τις δύο είναι 
ο συντομότερος δρόμος, για να 
πάει κανείς από 
την πόλη Α  
στην πόλη ∆  
και στη συνέχεια  
να βρεθεί η διαφορά  
των διαδρομών αυτών; 
 

        Σκεφτόμαστε  

(α) Θεωρούμε τις ευθείες ε1, και ε2. 

Στην ευθεία ε1 παίρνουμε, με τη βοή-
θεια του διαβήτη, διαδοχικά ευθύ-
γραμμα τμήματα ίσα με τις πλευρές 
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της τεθλασμένης γραμμής ΑΒΓ∆, 
δηλαδή τα ΑΒ, ΒΓ και Γ∆.  

Στην ευθεία ε2 παίρνουμε με τον ί-
διο τρόπο τα διαδοχικά ευθύγραμμα 
τμήματα ΑΕ και Ε∆ ίσα με τις πλευ-
ρές της τεθλασμένης γραμμής ΑΕ∆. 
Το μήκος του ευθύγραμμου τμήμα-
τος, που προκύπτει από τη συνένω-
ση των τμημάτων της ΑΒΓ∆ αποτε-
λεί το άθροισμα των τμημάτων της 
και επομένως το μήκος της γραμμής 
αυτής. Όμοια και για την ΑΕ∆. Συνε-
πώς, συγκρίνοντας τα παραπάνω 
μήκη, συμπεραίνουμε ότι η διαδρο-
μή ΑΒΓ∆ είναι μικρότερη από την 
ΑΕ∆. 
 
 
 
 

(β) Για να υπολογίσουμε τη διαφορά 
των δύο διαδρομών τοποθετούμε 
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σε μια άλλη ευθεία ε3 τμήμα ΚΛ, ίσο 
με το ευθύγραμμο τμήμα Α∆, που 

ανήκει στην ευθεία ε1 και τμήμα ΚΜ, 
ίσο με το ευθύγραμμο τμήμα Α∆, 

που ανήκει στην ευθεία ε2. Το ευθύ-
γραμμο τμήμα ΛΜ είναι η διαφορά 
των δύο διαδρομών ΑΒΓ∆ και ΑΕ∆. 
 
 
 

Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε 
 Για να προσθέσουμε ευθύ-
γραμμα τμήματα, τα τοποθετού-
με διαδοχικά πάνω σε μια  

ευθεία. Το τμήμα που έχει άκρα την 
αρχή του πρώτου και το τέλος του 
τελευταίου είναι το άθροισμά τους. 
 Για να αφαιρέσουμε δύο ευθύ-
γραμμα τμήματα, τα τοποθετούμε 
με κοινή αρχή στην ίδια ημιευθεία. 
Το τμήμα που αρχίζει από το τέλος 

72 / 163

Κ Λ Μ 
ε3 



του μικρότερου και καταλήγει στο 
τέλος του μεγαλύτερου αποτελεί τη 
διαφορά τους. 
► Η τεθλασμένη γραμμή έχει μήκος 
το άθροισμα των μηκών  
των ευθυγράμμων  
τμημάτων, από τα  
οποία αποτελείται. 
 

► Το μήκος του ευθύγραμμου 
τμήματος ΑΒ, είναι μικρότερο από 
το μήκος κάθε τεθλασμένης 
γραμμής με τα ίδια άκρα Α και Β. 
 Το άθροισμα των πλευρών ενός 
ευθύγραμμου σχήματος, θα το λέμε 
περίμετρο του σχήματος. 
 
 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1.  Να συγκρίνεις το μήκος της 
γραμμής ΑΒΓ∆Ε με το μήκος του 
ευθύγραμμου τμήματος ΖΗ, όπως 
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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2.  ∆ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ με όλες 
τις πλευρές ίσες, με 2,5 cm. Βρες 
στην ημιευθεία ΒΓ, με αρχή το 
σημείο Β, ένα σημείο Ε έτσι, ώστε 
το μήκος ΒΕ να ισούται με την 
περίμετρο του τριγώνου. 
 
3.  Μια τεθλασμένη γραμμή αποτε-
λείται από πέντε διαφορετικά ευθύ-
γραμμα τμήματα. Τα μήκη των ευθυ-
γράμμων τμημάτων ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Ε 
και ΕΖ είναι αντίστοιχα 16 mm,  
9 mm, 12 mm,14 mm και 2 cm. Να 
βρεις το μήκος της τεθλασμένης ΑΖ.  
 
4.  Να βρεις το μήκος μιας 
τεθλασμένης γραμμής ΑΒΓ∆Ε με  
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πλευρές ΑΒ = 0,4 m, ΒΓ = 3 dm,  
Γ∆ = 50 cm και ∆Ε = 380 mm. 
 
5.  Να πάρεις σε μια ευθεία με τη 
σειρά τα σημεία Κ, Λ, Μ και Ν έτσι, 
ώστε: ΚΛ = 6 cm, ΚΜ = 16 cm και 
ΚΝ = 20 cm. Να βρεις τα μήκη των 
τμημάτων ΛΜ, ΛΝ και ΜΝ. 
 
6.  Σε μία ημιευθεία με αρχή το 
σημείο Ο παίρνουμε τα σημεία Α, Β, 
Γ και ∆ έτσι ώστε να είναι: ΑΒ = 3 
cm, Β∆ = 5,5 cm και ΑΓ = 4,6 cm. Να 
βρεθούν τα μήκη των τμημάτων:  
(α) Α∆, (β) ΒΓ, (γ) ΑΓ + Γ∆ και  
(δ) Α∆ – ∆Β. 
 
7.  Να πάρεις σε μια ευθεία με τη 
σειρά τα σημεία Α, Β, Γ και ∆ έτσι, 
ώστε: Α∆ = 6 cm, ΑΒ = Α∆/6 και  
ΒΓ = Α∆/3. Να βρεις το μήκος του Γ∆. 
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8.  Να πάρεις σε μια ευθεία με τη 
σειρά τα σημεία Α, Β, Γ και ∆ έτσι, 
ώστε το ΒΓ να είναι κατά 4 cm 
μεγαλύτερο από το ΑΒ και κατά 3 
cm μικρότερο από το Γ∆. Αν είναι 
Α∆ = 14 cm , να βρεις τα μήκη των 
ΒΓ και Γ∆. 
 
9.  Να πάρεις σε μια ευθεία τα 
διαδοχικά σημεία Α, Β, Γ, ∆ και Ε 
έτσι, ώστε να είναι: ΑΒ = 2 cm,  
ΒΓ = 0,5  ΑΒ και Α∆ = 2,5  ΑΒ. Να 
βρεις τα μήκη των ευθύγραμμων 
τμημάτων Β∆ και ΑΓ. 
 
10. Πάρε σε μια ευθεία τα διαδοχικά 
σημεία Α, Β, Γ, ∆ και Ε έτσι, ώστε να 
είναι: ΑΒ = 2 cm, ΑΓ = 3 cm,  
Γ∆ = 1,5 cm και ΑΕ = 6,2 cm. Να 
βρεθούν τα μήκη των Α∆ και ΓΕ. 
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11. ∆ίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΒ = 4,5 cm. Πάνω στην ευθεία ΑΒ 
πάρε ένα σημείο Κ, τέτοιο ώστε  
ΑΚ = 3 cm και ένα άλλο σημείο Λ, 
τέτοιο, ώστε να είναι ΒΛ = 3,5 cm.  
(α) Να βρεις το μήκος του ΚΛ, (β) Σε 
ποια περίπτωση συμβαίνει να είναι 
ΚΛ = 11 cm; (γ) Να διερευνήσεις, σε 
ποιες περιπτώσεις το ΚΛ είναι 
μεγαλύτερο ή μικρότερο από 11 cm. 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Γιατί το αεροπλάνο μπορεί να  
διανύσει μικρότερη απόσταση από 
το πλοίο, για να πάει από την 
Αθήνα στη Σάμο; 
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Β.1.5. Μέτρηση, σύγκριση και 
ισότητα γωνιών – ∆ιχοτόμος  
γωνίας 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Ένας πατέρας  
και ο γιος του  

γυμνάζονται και  
κάνουν τις ίδιες  
ασκήσεις. 

 Μπορείς να βρεις  
εάν οι γωνίες, που σχηματίζουν τα 
πόδια τους στην ίδια ακριβώς 
στάση που έχουν στο διπλανό 
σχήμα είναι ίσες; 

 Να δικαιολογήσεις την απάντησή 
σου σχετικά με τη σύγκριση του 
ανοίγματος των ποδιών τους. 
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Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε 
 

►  Η μέτρηση των γωνιών 
γίνεται με το μοιρογνωμόνιο. 

► Ο αριθμός που προκύπτει 
από τη μέτρηση ονομάζεται 
μέτρο της γωνίας. 

► Μονάδα μέτρησης των γωνιών 

είναι η μοίρα, που γράφεται: 1
Ο

. 

► Είναι: 1
Ο

 = 60΄ (πρώτα λεπτά) και 
1΄ = 60΄΄ (δεύτερα λεπτά). 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε 
ότι: 
 
 Κάθε γωνία έχει μοναδικό μέτρο 
που εξαρτάται μόνο από το 
“άνοιγμα” των πλευρών της. 
 Αν δύο γωνίες έχουν το ίδιο μέτρο 
είναι ίσες. 
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 Στο εξής με          ή       θα 
συμβολίζουμε τη γωνία και το 
μέτρο της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xΟy ω 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

Η μοίρα ανήκει σε εξηνταδικό σύ-
στημα αρίθμησης (με βάση το 60). 
Αυτό προέρχεται από τους Σουμέ-
ριους και στη συνέχεια από τους 
Βαβυλώνιους, δηλαδή χρονολογεί-
ται πριν από το 2100 π.Χ. Ο λόγος 
επιλογής του συστήματος αυτού 
εικάζεται ότι είναι η προσπάθεια 
ενοποίησης των διαφορετικών 
συστημάτων αρίθμησης, που 
υπήρχαν εκείνη την εποχή (με βά-
ση το 5 και το 12). Άλλοι έχουν την 
άποψη ότι η βάση 60 καθιερώθηκε 
από την αστρονομία και άλλοι ότι 
έχει επιλεγεί για βάση ο αριθμός 
60 επειδή έχει πολλούς διαιρέτες. 
Σημασία έχει ότι μέχρι σήμερα έχει 
επικρατήσει το εξηνταδικό 
σύστημα για τη μέτρηση των 
γωνιών, του χρόνου κ.λπ. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

1.  Να γίνει σύγκριση δύο 
γωνιών με ένα διαφανές χαρτί. 

 

 Λύση  
 

 Αποτυπώνουμε  

τη γωνία          
στο διαφανές χαρτί. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Τοποθετούμε το αποτύπωμα  

πάνω στη γωνία          έτσι, ώστε το 
Ο να ταυτιστεί με το Κ και η πλευρά 
ΟΑ με τη ΚΛ. Τότε μία μόνο από  
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τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις 
μπορεί να εμφανιστεί. 
 

1η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 

 

=  
 

2η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 

 

<  
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3η περίπτωση 
 
 
 
 
 
 

 

>  
 
2.  Να συγκριθούν οι προσκείμενες 
στη βάση γωνίες ενός ισοσκελούς 
τριγώνου. 
 

 Λύση  
 

Το ισοσκελές τρίγωνο  
έχει δύο πλευρές ίσες,  
δηλαδή ΑΒ = ΑΓ.  
Με το διαφανές χαρτί  
συγκρίνουμε τις προσκείμενες στη 
βάση γωνίες Β και Γ. 
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∆ιαπιστώνουμε ότι: 
► Οι προσκείμενες στη βάση ισο-
σκελούς τριγώνου γωνίες είναι ίσες. 

 

Όπως κάθε ευθύγραμμο τμήμα 
έχει ένα σημείο, το μέσο του, 
που το διαιρεί σε δύο ίσα μέρη,  

έτσι και κάθε γωνία έχει μία 
ημιευθεία στο εσωτερικό της, που 
τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. 
 

  ∆ιχοτόμος γωνίας ονομάζεται  
η ημιευθεία που έχει αρχή την 
κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει 
σε δύο ίσες γωνίες. 
 
 
 
 
 
 
3.  ∆ίνεται μια γωνία         . Να 
κατασκευαστεί η διχοτόμος της. 

85 / 166

διχοτόμος  z 

y 

x 

Ο ω
ω

xΟy 



 

 Λύση  
 

1ος τρόπος: Με το μοιρογνωμόνιο 

Μετράμε τη γωνία         και βρίσκου- 

με το μέτρο της     . Σχεδιάζουμε μια 
ημιευθεία Οz, μέσα στη γωνία, ώστε  

να προκύψει η γωνία         , που έχει 
την ίδια κορυφή Ο, κοινή πλευρά  

Οχ και μέτρο       . 
 

Τότε και η γωνία         θα έχει μέτρο:  
 

     –        =  
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 Άρα η ημιευθεία Οz είναι η 
διχοτόμος της γωνίας, διότι τη 
χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. 
 
2ος τρόπος: Με δίπλωση χαρτιού 
Σχεδιάζουμε τη γωνία σε ένα φύλλο 
χαρτιού σχεδία- 
σης. Το διπλώ- 
νουμε με τέτοιο  
τρόπο, ώστε  
η ευθεία της  
τσάκισης να  
περάσει από  
την κορυφή της γωνίας και 
ταυτόχρονα η μία πλευρά της 
γωνίας να συμπέσει με την άλλη 
πλευρά της. Τότε η ευθεία της 
τσάκισης σχηματίζει με τις πλευρές 
της γωνίας δύο ίσες γωνίες, αφού 
με τη δίπλωση συνέπεσαν.  
Άρα η ευθεία αυτή είναι η διχοτόμος 
της γωνίας. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Από τι εξαρτάται το μέγεθος  
μιας γωνίας; 
(Τοποθέτησε ένα “x” στη θέση που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση). 

     Από το “άνοιγμα” των πλευρών 
της        

     Από το μήκος των πλευρών    .   

     Και από τα δύο παραπάνω. 
 

2.  Σχεδίασε μια γωνία          = 76
Ο

. 
Να γράψεις μια ημιευθεία Οz που να 

χωρίζει τη γωνία         σε δύο γωνίες, 

από τις οποίες η μία να είναι 56
Ο

. 
 

3.  Σχεδίασε τις γωνίες     = 48
Ο

,   

    = 72
Ο

,     = 17
Ο

,     = 6
Ο

,     = 90
Ο

,  

     = 170
Ο

,     = 215
Ο

 και     = 318
Ο

. 
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4.  Να βρεις το μέτρο των παρακάτω 
γωνιών: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Να συγκρίνεις τις γωνίες και να 
τις γράψεις κατά σειρά από τη 
μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.  
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6.  Με το διαφανές χαρτί να 
συγκρίνεις τις γωνίες: 

(α)     και   ,   (β)    και   ,  

(γ)  και  ,  (δ)  και ,  

(ε)  και  ,  (στ)  και ,  

(ζ)  και  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Σχημάτισε γωνίες (α) 48
Ο

,  

(β) 72
Ο

  και (γ) 144
Ο

 και σχεδίασε 
τις διχοτόμους αυτών. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
 

1.  Σχεδίασε την πορεία μιας 
ακτίνας φωτός, η οποία προσπίπτει 
σε καθρέπτη και αντανακλάται. 
 

2.  Σχεδίασε τη κίνηση μιας μπάλας 
μπιλιάρδου που κάνει μέχρι και 
τέσσερις ανακλάσεις στις πλευρές 
του μπιλιάρδου. 
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Β.1.6. Είδη γωνιών – Κάθετες 
ευθείες 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

 

 Σε όλα τα παρακάτω αντικείμενα  
σχηματίζονται διάφορες γωνίες  
ανάλογα με τη σχετική θέση, κάθε 
φορά, δύο ημιευθειών που έχουν 
ένα κοινό σημείο, όπως π.χ. είναι οι 
δείκτες του ρολογιού, τα πόδια των 
ανθρώπων, τα φτερά του αετού 
κ.λπ. Η σειρά που τοποθετήθηκαν 
τα διάφορα σκίτσα είναι τυχαία. 
 
 Μπορείς να βρεις τη σωστή 
αντιστοιχία; 
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Μηδενική  Οξεία  Ορθή  Αμβλεία 
 
 
 
 
 
 

 Ευθεία  Μη Κυρτή  Πλήρης 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 
 

Το σπίτι της διπλανής 
εικόνας έχει δύο 
καμινάδες. 

 Ποια είναι η μεταξύ τους διαφορά; 

 Ποια από τις δύο είναι κάθετη στη 
στέγη και γιατί; 

 Γενικότερα, είναι δυνατό να 
έχουμε κάθετες ευθείες, χωρίς 
απαραίτητα να είναι αυτές 
οριζόντιες και κατακόρυφες; 

 Ξέρεις γιατί δε πέφτει  
ο πύργος της Πίζας; 

 Πώς βρίσκουμε την 
κατακόρυφο σε ένα 
τόπο; 

 Και πώς ελέγχουμε ότι ένα 
επίπεδο έχει οριζόντια θέση; 
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Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε 
 

Είδη γωνιών 
 

 Ορθή γωνία λέγεται η γωνία της 

οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90
Ο

  
► Οι πλευρές της ορθής γωνίας 
είναι κάθετες ημιευθείες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οξεία γωνία λέγεται  κάθε 
γωνία  με μέτρο μικρότερο  

των 90
Ο
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 Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γω-

νία με μέτρο μεγαλύτερο των 90
Ο

 

και μικρότερο των 180
Ο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ευθεία γωνία λέγεται η γωνία της 

οποίας το μέτρο είναι ίσο με 180
Ο
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► Οι πλευρές της  ευθείας γωνίας 
είναι αντικείμενες ημιευθείες. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Μη κυρτή γωνία λέγεται κάθε 
γωνία με μέτρο μεγαλύτερο  

των 180
Ο

 και  
μικρότερο  

των 360
Ο

 
 
 

 
 Μηδενική γωνία λέγεται η γωνία 

της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 0
Ο
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 Πλήρης γωνία λέγεται η γωνία της 

οποίας το μέτρο είναι ίσο με 360
Ο

 
 
 
 
 
 
 
 
 Η ημιευθεία της τελικής πλευράς 
μιας μηδενικής και μιας πλήρους 
γωνίας ταυτίζεται με αυτή της 
αρχικής πλευράς. 
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 ∆ύο ευθείες είναι κάθετες όταν οι 
γωνίες που σχηματίζουν αυτές 
τεμνόμενες, είναι ορθές. 
 

Πώς συμβολίζουμε την  
καθετότητα δύο ευθειών 
 

 Για να δηλώσουμε ότι  

δύο ευθείες ε1 και ε2 είναι κάθετες 
χρησιμοποιούμε το σύμβολο «    »  

γράφουμε ε1     ε2 και διαβάζουμε  

«η ε1 είναι κάθετη στην ε2». 
 

 ∆ύο ευθύγραμμα τμήματα (ή δύο 
ημιευθείες) που βρίσκονται πάνω 
σε δύο κάθετες ευθείες,  
λέγονται κάθετα  
ευθύγραμμα τμήματα  
(ή κάθετες ημιευθείες). 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

1.  Πως μπορούμε να διαπι-
στώσουμε ότι δύο τεμνόμενες 
ευθείες είναι  κάθετες; 
 

 Λύση  
 

Σχεδιάζουμε δύο τεμνόμενες ευθείες 

ε1 και ε2 σε ένα φύλλο χαρτί.  
∆ιπλώνουμε το χαρτί κατά μήκος 

της ευθείας ε2 και διακρίνουμε δύο 
περιπτώσεις: 
 
(α) 
 
 
 
Οι ημιευθείες Α∆ και ΑΕ δεν 
συμπίπτουν.  
Επομένως οι τεμνόμενες ευθείες  

ε1 και ε2 δεν είναι κάθετες. 
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(β) 
 
 
 
 

Οι ημιευθείες Α∆ και ΑΕ 
συμπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή 
λέμε ότι οι τεμνόμενες ευθείες ε1 και 

ε2 είναι κάθετες (ε1    ε2). 
 
2.  Πως μπορούμε να  κατασκευά-
σουμε δύο κάθετες ευθείες; 
 

 Λύση  
 

Αν διπλώσουμε το φύλλο χαρτί δύο 
φορές, με τον τρόπο που φαίνεται 
στα παρακάτω σχήματα και μετά το 
ανοίξουμε, παρατηρούμε ότι τα 
τσακίσματα, που έγιναν πάνω στο 
χαρτί, παριστάνουν δύο κάθετες 

ευθείες ε1, και ε2. 
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3.  Να σχεδιαστεί ευθεία ε΄, που 
διέρχεται από σημείο Α και είναι 
κάθετη σε ευθεία ε. 
 

1η περίπτωση: 
Το σημείο Α ανήκει στην ε 
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2η περίπτωση: 
Το σημείο Α δεν ανήκει στην ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ∆ίνεται η ευθεία ε και τα σημεία 
Α, Β, Γ και ∆. Να σχεδιαστούν 

ευθείες ε1 ε2, ε3 και ε4, που 
διέρχονται από αυτά τα σημεία 
αντίστοιχα, κάθετες στην ε. 
 

 Λύση  
 

Τοποθετούμε τον γνώμονα πάνω 
στην ευθεία ε έτσι, ώστε η μία από 
τις δύο κάθετες πλευρές του να 
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συμπίπτει με την ευθεία ε. Σύρουμε 
τον γνώμονα στην ευθεία ε, έως 
ότου η άλλη κάθετη πλευρά του να 
έρθει σε επαφή με ένα από τα δο-
σμένα σημεία. Από το σημείο αυτό 
χαράζουμε την ευθεία που είναι 
κάθετη στην ε. Επαναλαμβάνουμε 
τη διαδικασία αυτή, για κάθε σημείο 
Α, Β, Γ και ∆ και κατασκευάζουμε 

τις ευθείες ε1, ε2, ε3 και ε4 αντίστοι-
χα, που είναι κάθετες στην ευθεία ε. 
 
 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1.  Τοποθέτησε ένα “x” στη θέση 
που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  
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(α) Αν οι πλευρές μιας γωνίας είναι 
ημιευθείες κάθετες μεταξύ τους, 
τότε η γωνία λέγεται:  
 

     Οξεία        Ορθή        Αμβλεία.  
 

(β) Αν σε μια γωνία η τελική 
πλευρά της ταυτίζεται με την 
αρχική, αφού κάνει μια πλήρη 
στροφή, τότε η γωνία λέγεται:  
 

     Μηδενική γωνία  
 

     Ευθεία γωνία        Πλήρης γωνία. 
 
2.  Σχεδίασε ημιευθεία Οχ και 
χάραξε ευθεία που να διέρχεται από 
το Ο κάθετη στην Οχ 
 
3.  Σχεδίασε δύο ευθείες που να 
διέρχονται από τα άκρα ενός 
ευθύγραμμου τμήματος και να είναι 
κάθετες σ’ αυτό. 
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4.  Σχεδίασε δύο ημιευθείες Οχ και 
Οy που να μην περιέχονται στην 
ίδια ευθεία. Σημείωσε στην ΟΧ τρία 
σημεία Α, Β και Γ. Από κάθε σημείο 
από αυτά σχεδίασε ευθεία κάθετη 
προς την Οy. 
 
5.  Σχεδίασε δύο ημιευθείες Οχ και 
Οy που να μην περιέχονται στην 
ίδια ευθεία. Στο σημείο Ο να φέρεις 
τις κάθετες ευθείες προς τις Οχ και 
Οy. Τι παρατηρείς; 
 
6.  Σχεδίασε ένα τρίγωνο και φέρε 
από κάθε κορυφή του την κάθετη 
προς την απέναντι πλευρά του.  
 
7.  Σχεδίασε μια ευθεία ε και δύο 
σημεία Α και Β που δεν ανήκουν 
στην ευθεία αυτή. Φέρε από τα Α 
και Β ευθείες κάθετες προς την ε και 
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εξέτασε σε ποια περίπτωση οι δύο 
αυτές κάθετες συμπίπτουν.  
 
8.  Τοποθέτησε τις παρακάτω 
ονομασίες γωνιών, με σειρά 
μεγέθους του μέτρου τους: Ορθή - 
Ευθεία - Πλήρης - Αμβλεία - 
Μηδενική - Μη κυρτή - Οξεία. 
 
 
 
 
 

107 / 172



 

Β.1.7. Εφεξής και διαδοχικές 
γωνίες – Άθροισμα γωνιών 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σε καθένα από τα παρακάτω 
τρία σχήματα υπάρχουν δύο  

γωνίες     και     . 
 

 Συμπλήρωσε τα κενά στην 
πρόταση που αντιστοιχεί σε  
καθένα από τα τρία σχήματα και  
δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
 

Έχουν κοινή την ….. 
…… και την ………… 
……….. και κανένα 
άλλο κοινό σημείο 

 
Έχουν μόνο κοινή 
………….. και κανένα 
άλλο κοινό σημείο 
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Έχουν κοινή την 
…………………… μία 
………………………… 
και ……………………. 

 

 
Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε 

 

 Εφεξής γωνίες ονομάζονται 
δύο γωνίες που έχουν  
την ίδια κορυφή,  

μία κοινή 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 την  
προηγούμενη  
ή την επόμενή της. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

1.  Υπάρχει τρόπος για να γίνουν 
δύο γωνίες εφεξής; 
 

 Λύση  
 

 
 
 

Αποτυπώνουμε τη μία γωνία σε 
διαφανές χαρτί και τη μεταφέρουμε  

κατάλληλα έτσι, 
ώστε να γίνει εφε-
ξής με την άλλη. 
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Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται 
να προσθέσουμε δύο γωνίες, 
δηλαδή να βρούμε μια τρίτη γωνία, 
που να είναι το άθροισμά τους.  
Ας δούμε πως γίνεται αυτό. 
 
2.  Να βρεθεί η γωνία, που είναι 
άθροισμα δύο γωνιών. 
 

 Λύση  
 

Με το διαφανές χαρτί, όπως κάναμε 
και προηγουμένως, φέρνουμε τις  

δύο γωνίες           και           σε θέση 
τέτοια, ώστε να γίνουν εφεξής. Τότε 
οι μη κοινές πλευρές ΟΑ και Ο∆ 
σχηματίζουν μια νέα γωνία την  

         , για την οποία διαπιστώνουμε, 
με το μοιρογνωμόνιο, ότι έχει μέτρο  

   +   , δηλαδή είναι το άθροισμα των  

μέτρων (   και   ) των δύο γωνιών. 
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3.  Να βρεθεί το άθροισμα δύο 

γωνιών με μέτρα 50
Ο

 και 82
Ο

. 
 

 Λύση  
 

Έστω οι γωνίες          και          με  

μέτρα     = 50
Ο

 και     = 82
Ο

 αντίστοι- 

χα. Η γωνία           που έχει άνοιγμα:  

        =    +    = 50
Ο 

+ 82
Ο 

= 132
Ο

, 
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είναι το άθροισμα των γωνιών 
αυτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  ∆ίνεται ευθεία x΄x. Από ένα ση-
μείο Ο της ευθείας φέρνουμε προς 
το ίδιο μέρος της, δυο ημιευθείες Οy 
και Οz. Να βρεθεί το άθροισμα των 
τριών γωνιών, που σχηματίζονται, 
όπως φαίνεται στο σχήμα στην 
επόμενη σελίδα. 
 

 Λύση  
 

Όπως παρατηρούμε, η γωνία   

είναι το άθροισμα των διαδοχικών  
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γωνιών         ,           και         . Άρα  

το μέτρο της     είναι το άθροισμα  

των αντίστοιχων μέτρων    ,     και  
των γωνιών  

αυτών, δηλαδή  

    =     +     +    .  
Επειδή όμως  
οι πλευρές της γωνίας 

         είναι αντικείμενες ημιευθείες, η 

γωνία αυτή έχει μέτρο     = 180
Ο

 

Άρα,      +     +     = 180
Ο

 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1.  Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά: 

(α)  ∆ύο γωνίες που έχουν την ίδια 
κορυφή, μια κοινή πλευρά και δεν 
έχουν κανένα άλλο κοινό σημείο 
ονομάζονται ................................... 

yΟx΄ yΟz zΟy 

δ 

β γ 

δ β α γ 

xΟx΄ 

δ 

β α γ

δ 

β
α γ x x΄ 

z 

y 

Ο 
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(β)  Τρεις ή περισσότερες γωνίες, 
που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 
και καθεμιά από αυτές είναι εφεξής 
γωνία με την προηγούμενη ή την 
επόμενή της λέγονται ........................ 
 
2.  Να βρεις στο σχήμα και  
να ονομάσεις όλες  
τις εφεξής και όλες  
τις διαδοχικές γωνίες.  
 
3.  Να βρεις τα ζεύγη των εφεξής 
γωνιών στο σχήμα. 
 
 
 
 

 
4.  Να γράψεις τις εφεξής και τις 
διαδοχικές γωνίες που υπάρχουν 
στα παρακάτω σχήματα. 
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