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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

Β.3.2.  
 
 

Άθροισμα γωνιών τριγώνου  
 
 
 

Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 

 

Το 

 

1
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Β.3.2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 

 

1. Μελετήστε το μικροπείραμα mpb3_2.ggb. 

(α) Να εξετάσετε σε κάθε περίπτωση πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών του 
τριγώνου. Να διατυπώσετε έναν κανόνα. 

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

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

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

(β) Να εξετάσετε αν είναι δυνατόν όλες οι γωνίες ενός τριγώνου να είναι ίσες. 
Εξηγήστε. 

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

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

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

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

(γ) Να εξετάσετε αν είναι δυνατόν δύο γωνίες του (π.χ οι Β και Γ) να είναι ορθές. 
Εξηγήστε. 

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

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

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

............................................................................................................................... 
Σε κάθε τρίγωνο 

ΑΒ̂Γ ισχύει: 

Α̂  Β̂  Γ̂  180
ο 

 

 

(δ) Να εξετάσετε το άθροισμα των γωνιών Β και Γ όταν η γωνία Α γίνει ορθή. 

Εξηγήστε. 

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

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

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

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

2. Να επιχειρηματολογήσετε για το άθροισμα των τριών γωνιών κάθε τριγώνου. 
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3. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο οι οξείες γωνίες είναι συμπληρωματικές. 

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

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

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

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

4. Το άθροισμα δύο γωνιών ενός τριγώνου ισούται με την εξωτερική της τρίτης 

γωνίας. (Στο τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία ΑΓˆx , που σχηματίζεται από την ΑΓ και την 

προέκταση της ΒΓ προς το μέρος του Γ, ονομάζεται εξωτερική γωνία της Γˆ ). 

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

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

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

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

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

 

 

5. Στο παρακάτω σχήμα η ε1 είναι παράλληλη στην ε2. Να υπολογίσετε τις γωνίες α, 
β, γ και δ. 

 

 
 
 

 
6. Στο παρακάτω σχήμα, αν ε1 // ε2, να υπολογίσετε τις γωνίες x, y και ω: 
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 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Άθροισμα γωνιών τριγώνου-Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 

 

  

3.1. Να υπολογίσετε τις γωνίες α, β στα παρακάτω σχήματα. 
 

α) 
 

 

β) αν ΑΒ // ΓΔ 
 

 
 
 
 

 
 

  

3.2. Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y, z στα παρακάτω σχήματα. 
 

α) 
 

 

β) ΑΒ // ΓΔ και ΑΔ // ΒΓ 
 

 
 
 
 
 

 

3.3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με  Β̂  44 ,  

Γ̂ 

39 . Μια ευθεία ε//ΒΓ τέμνει τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ στα σημεία Δ, Ε 

αντίστοιχα. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΔΕ. 
 

3.4. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) με 
υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΑΒΓ, 
ΒΔΓ. 

Β̂  70 .  Φέρουμε  τη  διχοτόμο  ΒΔ  της  γωνίας  Β.  Να 

 

     

3.5. Να υπολογίσετε τις γωνίες α, β, γ στα παρακάτω σχήματα. 
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3.6. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α̂  60 , Β̂  75   και  ΑΒ  <  ΑΓ.  Στην  πλευρά  ΑΓ  θεωρούμε  σημείο  Δ  ώστε 
ΓΔ = ΒΔ. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΓΔ είναι ισοσκελές και ορθογώνιο. 

 

3.7. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με 

γωνίες 
Α̂  30 ,  Β̂  (x  30)  και  Γ̂  (2x) . Να υπολογίσετε τις γωνίες του και 

να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 
 

3.8. Να υπολογίσετε τις γωνίες του παρακάτω τριγώνου ΑΒΓ και να βρείτε το είδος του. 
 
 

α) ε1 // ε2 
 

 
 
 

 

β) Αx//ΒΓ 
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3.9. Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες. 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y, z, ω και θ. 

β) Να αναφέρετε το είδος του τριγώνου ΚΛΜ ως προς τις γωνίες του. 

 

3.10. Δύο ευθείες x΄x και y΄y παράλληλες μεταξύ τους τέμνονται από τρίτη ευθεία ε στα σημεία Α και Β 

αντίστοιχα και η γωνία x΄Αε είναι 130
ο
. Φέρνουμε τη διχοτόμο της γωνίας ΑΒy που τέμνει την x΄x στο 

Γ. Να υπολογίσετε όλες τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

 

3.11. Να υπολογίσετε στο παρακάτω σχήμα τις γωνίες x, y, ω γνωρίζοντας ότι οι ευθείες (ε) και (δ) είναι 

παράλληλες. 
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3.12. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ε1 // ε2 και ΔΗ η διχοτόμος της γωνίας ΕΔΘ. Να υπολογίσετε τις γωνίες x, 

y, ω, z και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 
3.13. Στο παρακάτω σχήμα να υπολογίσετε τη γωνία x̂ . 

 

 

3.14. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι  B̂  

36
o
 γωνίες  Â  , Γ̂ . 

και η γωνία  Â είναι διπλάσια από τη γωνία Γ̂ . Να υπολογίσετε τις 

 

3.15. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΚΛΜ με ΚΛ = ΛΜ, η γωνία  

Λ̂ υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΚΛΜ. 
είναι κατά 42ο μεγαλύτερη από τη γωνία  Κ̂ . Να 

 

3.16. Στο παρακάτω σχήμα η γωνία  B̂  είναι 74
ο
 και η γωνία  Γ̂ είναι32ο. Φέρνουμε τις διχοτόμους ΒΕ και ΓΖ 



οι οποίοι τέμνονται στο Δ. Να υπολογίσετε τις γωνίες  Â και ΒΔΓ . 
 

 

 

3.17. Να υπολογίσετε τη γωνία  ŷ  στο παρακάτω σχήμα. 
 

http://blogs.sch.gr/iraidos/


            ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                      Α΄  ΤΑΞΗ 
 

Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                             E-mails:raidosi@yahoo.gr  

                                            http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                          iraidos@gmail.com 

Σελίδα 8 από 8 

 

 

 

3.18. Υπολογίστε τις γωνίες  x̂, ŷ  στο παρακάτω σχήμα. Ισχύει ότι ε1 // ε2 και δ1 // δ2. 
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