
     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                                 ΟΝΟΜΑ:………………………….………………….     

 Είδη γωνιών 

 

 Η γωνία σχηματίζεται από ένα σημείο το οποίο ονομάζεται  

κορυφή και δύο ευθείες οι οποίες ονομάζονται πλευρές.  

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα η κορυφή είναι η Ο και οι πλευρές είναι οι ΟΑ και ΟΒ. 

 

 Μπορούμε να ονομάσουμε μια γωνία με τρεις τρόπους:  

                                                                                                                 

 Με τρία κεφαλαία γράμματα, από τα οποία  το γράμμα της κορυφής μπαίνει στη μέση. 

                                                                                  

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα η γωνία ονομάζεται ΑΟΒ ή ΒΟΑ. 

  

 Με το γράμμα της κορυφής. Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα η γωνία ονομάζεται Λ. 

   

 Με ένα μικρό γράμμα.    Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα η γωνία ονομάζεται  α. 

 

 Μετρώ μια γωνία σημαίνει ότι υπολογίζω το άνοιγμα της.  

 Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα (1°).  

  Το όργανο το οποίο χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε μια γωνία ή για να 

κατασκευάσουμε  μια γωνία, λέγεται μοιρογνωμόνιο. 

 Η γωνία η οποία έχει άνοιγμα 90° λέγεται ορθή. Αν μια γωνία είναι μικρότερη από 90° 

λέγεται οξεία, ενώ αν είναι μεγαλύτερη από 90°λέγεται αμβλεία.  

 

                         

 

 



 Μάθε για τα τρίγωνα 

Τι είναι τρίγωνο;       

Τρίγωνο είναι το πολύγωνο 

που έχει τρεις πλευρές και 

τρεις γωνίες. 

 

 

Τα ευθύγραμμα τμήματα 

ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ  με την 

επιφάνεια που περικλείουν 

αποτελούν το τρίγωνο ΑΒΓ. 

Στοιχεία τριγώνου       

Τα κύρια στοιχεία του 

τριγώνου ΑΒΓ είναι: 
 

1. Πλευρές: ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ  

2. Γωνίες: Α, Β, και Γ  
  

Ύψος και βάση τριγώνου       

Από την κορυφή Γ 

φέρνουμε κάθετο στην 

πλευρά ΑΒ. 

Αυτή τέμνει την ΑΒ στο 

σημείο Δ. 

 

 

Το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ 

είναι το ύψος του τριγώνου 

και η πλευρά ΑΒ η βάση 

του. 

Ύψη τριγώνου       

Σε κάθε τρίγωνο μπορούμε 

να φέρουμε τρία ύψη από 

τις τρεις κορυφές. 

 

 

Αν χαράξουμε τα τρία ύψη 

(ΑΕ, ΒΖ, ΓΔ) του τριγώνου 

ΑΒΓ παρατηρούμε ότι 

τέμνονται στο σημείο Ο. 

  

                  

 

                             Είδη 

τριγώνων ως προς τις γωνίες 

Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων σε σχέση με το είδος των γωνιών τους: 

 Αν όλες οι γωνίες ενός τριγώνου είναι οξείες, τότε το τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο. 

 Αν ένα τρίγωνο έχει μία ορθή γωνία, λέγεται ορθογώνιο. 

 Αν ένα τρίγωνο έχει μία αμβλεία γωνία, λέγεται αμβλυγώνιο. 

 Τα τρίγωνα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως προς τις πλευρές τους  

και ως προς τις γωνίες τους. 



 Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα των τριών γωνιών του είναι πάντοτε 180°. 

                                                      

  

    Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει                                      Το τρίγωνο ΔΕΖ έχει                                           

Το τρίγωνο ΗΘΙ έχει  

     τρεις γωνίες οξείες                                            μια γωνία αμβλεία                                              

μια γωνία ορθή. 

     Είναι οξυγώνιο.                                                  Είναι αμβλυγώνιο.                                            

Είναι ορθογώνιο                                                                                                                                                     

                                                  

                                                    Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές 

 Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων σε σχέση με τις πλευρές τους: 

 Αν όλες οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες, τότε το τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο. 

 Αν δύο μόνο από τις πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες, τότε το τρίγωνο λέγεται 

ισοσκελές. 

 Αν όλες οι πλευρές ενός τριγώνου είναι διαφορετικές μεταξύ τους, τότε το τρίγωνο 

λέγεται σκαληνό. 

Στο ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι μεταξύ τους ίσες. 

Στο ισοσκελές τρίγωνο δύο από τις γωνίες του είναι μεταξύ τους ίσες. 

                                                          

 

   Το τρίγωνο ΚΛΜ έχει                                  Το τρίγωνο ΝΞΟ έχει                                           Το 



τρίγωνο ΠΡΣ έχει     

   τρεις άνισες πλευρές.                                     δύο πλευρές ίσες.                                                  

τρεις πλευρές ίσες 

      Είναι σκαληνό                                             Είναι ισοσκελές.                                                    

Είναι ισόπλευρο 

      

                       κι άλλα τρίγωνα 

                                                 

 

Τα ισόπλευρα τρίγωνα έχουν όλες τις 

γωνίες τους ίσες με 60ο. 

  

 

 

Τα ισοσκελή τρίγωνα απέναντι από 

τις ίσες πλευρές έχουν ίσες γωνίες 

 

Αυτό το τρίγωνο είναι  

ορθογώνιο και ισοσκελές 

 

 

  

Αυτό το τρίγωνο είναι  

αμβλυγώνιο και ισοσκελές 

    

             



ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ 

 Δύο ευθείες οι οποίες τέμνονται και σχηματίζουν γωνίες 90° λέγονται κάθετες. Μπο-

ρούμε να σχεδιάσουμε κάθετες ευθείες χρησιμοποιώντας την ορθή γωνία του γνώμονα. 

 Από ένα σημείο μπορούμε να χαράξουμε κάθετη  προς μια ευθεία, χρησιμοποιώντας την 

ορθή γωνία του γνώμονα. Το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα το οποίο προκύπτει είναι η 

συντομότερη διαδρομή από το σημείο προς την ευθεία και ονομάζεται απόσταση. 

Το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ξεκινάει από μια κορυφή τριγώνου και καταλήγει στην 

απέναντι πλευρά του τριγώνου, ονομάζεται ύψος του τριγώνου. Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη. 

Παράδειγμα: 

Πώς από ένα σημείο μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ευθεία η οποία να είναι κάθετη σε μια 

άλλη ευθεία; 

• Σχεδιάζουμε μια ευθεία, π.χ. την (ε), και σημειώνουμε            

ένα σημείο το οποίο δεν βρίσκεται πάνω σε αυτήν, π.χ. το σημείο Α. 

• Τοποθετούμε τον γνώμονά, έτσι ώστε η μία κάθετη πλευρά του να βρίσκεται πάνω στην 

ευθεία (ε) και η άλλη κάθετη πλευρά να διέρχεται από το σημείο Α. 

• Προεκτείνουμε την κάθετη πλευρά του γνώμονα που διέρχεται από το σημείο Α προς τα πάνω 

και προς τα κάτω.Έτσι προκύπτει η ευθεία (ε') που είναι κάθετη  στην ευθεία (ε). 

 

 


