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Ορθογώνιο τρίγωνο:            

Ορθογώνιο τρίγωνο είναι τρίγωνο του 

οποίου μία γωνία είναι ορθή. 



Κύρια στοιχεία ορθογωνίου τριγώνου

•Έχει  μία γωνία ορθή.

•Η πλευρά που βρίσκεται απέναντι  από 

την ορθή γωνία λέγεται υποτείνουσα. Κι 

οι άλλες δυο κάθετες πλευρές του 

τριγώνου(είναι οι πλευρές της ορθής 

γωνίας)



ΌΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΛΕΤΡΝ ΣΟΤ

 ε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η 

υποτείνουσα είναι μεγαλύτερη από τις δύο 

κάθετες πλευρές.



ΟΡΘΟΓΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΚΕΛΈ ΣΡΊΓΩΝΟ

ΑΒ=ΑΓ και Β=Γ

Β+Γ=90

Β=Γ=45



ΟΡΘΟΓΏΝΙΟ ΚΑΙ ΙΌΠΛΕΤΡΟ ΣΡΊΓΩΝΟ

To ορθογώνιο είναι αδύνατο να 

είναι ισόπλευρο τρίγωνο .Οι γωνίες 

ενός ισοπλεύρου τριγώνου είναι 

καθεμιά  60 μοίρες οπότε δεν 

υφίσταται ορθογώνιο και ισόπλευρο 

τρίγωνο.



ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΙΣΗΣΑ ΟΡΘΟΓΝΙΩΝ

ΣΡΙΓΝΩΝ

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν:

Δύο ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς 

μία

Μία πλευρά και την προσκείμενη σε αυτή 

οξεία γωνία ίσες μία προς μία.



Ορθόκεντρο ορθογωνίου τριγώνου : 

Όψη  ορθογωνίου τριγώνου είναι οι δύο κάθετες  

πλευρές και αυτό που φέρεται από την κορυφή 

της ορθής γωνίας προς την υποτείνουσα.

Ορθόκεντρο ορίζεται ως το σημείο τομής των 

τριών υψών του τριγώνου οπότε είναι η κορυφή 

της ορθής γωνίας.



ΙΔΙΣΗΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΊΩΝ ΣΡΙΓΝΩΝ

1. Μία γωνία ορθή.

2. Ισχύει το πυθαγόρειο θεώρημα.

3. Η υποτείνουσα είναι η μεγαλύτερη πλευρά.

4. Η διάμεσος από την ορθή γωνία ισούται με το 

μισό της υποτείνουσας.

5. Αν έχει μια γωνία ίση με 30ο μοίρες τότε η 

απέναντι κάθετη πλευρά είναι ίση με το μισό της 

υποτείνουσας.



ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΩΝΙΑ  Ω

ΣΟΦΕΙΑ :ΒΓ=4  και 

ΑΓ=2

ω=; 

ΑΔ=ΒΓ/2=ΓΔ=ΑΓ

Άρα  το τρίγωνο ΑΔΓ 

είναι ισόπλευρο   

οπότε  η γωνία ω=60



ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ Υ

ΣΟΙΦΕΙΑ: ΑΓ=3 ,ΓΩΝΙΑ 
Α= 90 

ΚΑΙ ΑΔ=3

ΑΔ=ΒΓ/2   ΒΓ=6 
ΔΓ=3  

ΑΔ=ΓΔ=ΑΓ=3 Άρα το 
τρίγωνο  ΑΓΔ  είναι 
ισόπλευρο, οπότε Γ=60.

Είναι Β+Γ=90  μοίρες

Υ+60=90 Άρα Υ=30 μοίρες 



ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΩΝΙΑ Υ ΚΑΙ Ω

ω+2ω=90  3ω=90  ω=30

Άρα γωνία Β=ω=30 και γωνία

Γ=2ω=60.

ΑΔ=ΒΓ/2  ΑΔ=ΒΔ

Άρα το ΑΒΔ είναι ισοσκελές

Οπότε φ=ω=30  ως γωνίες που

πρόσκειται στη βάση ισοσκε-

λούς τριγώνου. 



ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 

ΓΩΝΙΑ Ω

Αφού ΑΔ=ΒΓ/2, η Β=30

και η Γ=60 .Άρα η γωνία 

ω που είναι εξωτερική στο

τρίγωνο  ΑΒΓ  ισούται  με 

το άθροισμα των 2 

απέναντι  γωνιών Β και 

Γ.

ω=Β+Γ  ω=30+60

ω=90 μοίρες.



Σα τετράπλευρα που οι διαγώνιες τα χωρίζουν 

σε ορθογώνια τρίγωνα είναι το ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο,το τετράγωνο και ο 

ρόμβος.Οι διαγώνιες του τετραγώνου 

σχηματίζουν ισοσκελή ορθογώνια τρίγωνα. 



ΚΑΣΑΚΕΤΉ ΣΕΣΡΑΠΛΕΌΡΩΝ ΑΠ

4 ΊΑ ΟΡΘΟΓΝΙΑ ΣΡΊΓΩΝΑ



Ε ΟΡΘΟΓΝΙΟ ΣΡΊΓΩΝΟ ΑΒΓ Ο ΚΌΚΛΟ

ΔΙΑΜΈΣΡΟΤ ΒΓ ΔΙΈΡΦΕΣΑΙ ΑΠ ΣΟ Α. ΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΕΣΕ ΣΗΝ ΑΠΆΝΣΗΉ Α.

 Ậ=90    εγγεγραμμένη 

σε ημικύκλιο διαμέτρου 

ΒΓ  ΒΓ διάμετρος
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