
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                           Α΄ΤΑΞΗ 

         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                              emails:raidosi@yahoo.gr  

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

Σελίδα 1 από 12 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   Α΄  ΤΑΞΗ  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

ΣΤΗΝ 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

 

 
 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019 – 2020 

 

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


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                           Α΄ΤΑΞΗ 

         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                              emails:raidosi@yahoo.gr  

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

Σελίδα 2 από 12 

ΜΕΡΟΣ Β: Γεωμετρία 
 

 

1. Τι ονομάζεται σημείο; 

Η άκρη του μολυβιού μας, οι κορυφές ενός σχήματος, η μύτη μιας βελόνας, μας δίνουν την έννοια του σημείου. Ένα 

σημείο το παριστάνουμε με μία τελεία και το συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα. 

 

2. Τι ονομάζεται ευθύγραμμο τμήμα; 

Ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ ή ΒΑ είναι το σχήμα που προκύπτει αν ενώσουμε δύο σημεία Α και Β με το χάρακα. Τα σημεία 

Α και Β λέγονται άκρα του ευθύγραμμου τμήματος. 

 
 

3. Τι ονομάζεται ευθεία και ποιες προτάσεις αναφέρονται σ’ αυτή; 

Ονομάζεται ευθεία το σχήμα που προκύπτει αν προεκτείνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα απεριόριστα και προς τα 

δύο άκρα του. 

Στην ευθεία αναφέρονται οι επόμενες προτάσεις: 

 Από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες.

 Από δύο σημεία διέρχεται μια μόνο ευθεία.

4. Τι ονομάζεται ημιευθεία; 

Ονομάζεται ημιευθεία το σχήμα που προκύπτει αν προεκτείνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα απεριόριστα προς το 

ένα άκρο του. 

5. Ποιες ημιευθείες ονομάζονται αντικείμενες; 

Ονομάζονται αντικείμενες ημιευθείες οι δύο ημιευθείες στις οποίες χωρίζει ένα σημείο μιας ευθείας την ευθεία. 

6. Τι είναι το επίπεδο και ποιες προτάσεις αναφέρονται σ’ αυτό; 

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

 Στο επίπεδο αναφέρονται οι επόμενες προτάσεις:

 Ένα επίπεδο επεκτείνεται απεριόριστα.

 Από τρία μη συνευθειακά σημεία διέρχεται ένα μοναδικό επίπεδο.

 Από ένα ή δύο σημεία διέρχονται άπειρα επίπεδα.

 Κάθε επίπεδο χωρίζει το χώρο σε δύο μέρη, ώστε, αν θέλουμε να περάσουμε από το ένα μέρος του χώρου 

στο άλλο, πρέπει να διαπεράσουμε το επίπεδο.

7. Τι ονομάζεται ημιεπίπεδο; 

Ημιεπίπεδο ονομάζεται καθένα από τα δύο μέρη που μια ευθεία ενός επιπέδου χωρίζει το επίπεδο μαζί με την 

ημιευθεία αυτή . 

Β. 1. 2 

8. Τι ονομάζεται γωνία, κυρτή γωνία, μη κυρτή γωνία; 

Ονομάζεται γωνία καθεμία από τις δύο περιοχές του επιπέδου που περιέχονται 

ανάμεσα σε δύο ημιευθείες με κοινή αρχή μαζί με τις ημιευθείες αυτές. 

Η μικρότερη από τις δύο γωνίες που σχηματίζονται με τον παραπάνω τρόπο ονομάζεται κυρτή και η μεγαλύτερη 

μη κυρτή γωνία. 

9. Ποια γραμμή ονομάζεται τεθλασμένη; 

1ο Κεφάλαιο – Βασικές γεωμετρικές έννοιες 
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Τεθλασμένη γραμμή ονομάζεται το σχήμα που αποτελείται από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία δεν 

βρίσκονται όλα στην ίδια ευθεία. 

10. Πότε μια τεθλασμένη γραμμή ονομάζεται κυρτή και πότε μη κυρτή; 

Μια τεθλασμένη γραμμή ονομάζεται κυρτή, όταν η προέκταση κάθε πλευράς της αφήνει όλες τις άλλες πλευρές 

στο ίδιο ημιεπίπεδο. Διαφορετικά λέγεται μη κυρτή. 

11. Τι ονομάζεται ευθύγραμμο σχήμα; 

Ευθύγραμμο σχήμα ονομάζεται κάθε τεθλασμένη γραμμή, της οποίας τα άκρα συμπίπτουν. 

12. Πότε δύο ευθύγραμμα σχήματα λέγονται ίσα; 

Δύο ευθύγραμμα σχήματα λέγονται ίσα, αν συμπίπτουν, όταν τοποθετηθούν το ένα επάνω στο άλλο με 

κατάλληλο τρόπο. 

13. Ποια είναι τα αντίστοιχα στοιχεία σε δύο ίσα ευθύγραμμα σχήματα ; 

Στα ίσα σχήματα, τα στοιχεία που συμπίπτουν, δηλαδή οι κορυφές, οι πλευρές και οι γωνίες, ονομάζονται 

αντίστοιχα στοιχεία των σχημάτων αυτών. 

Β. 1. 3 

14. Τι ονομάζεται απόσταση δύο σημείων; 

Ονομάζεται απόσταση δύο σημείων το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει τα σημεία αυτά. 

Β. 1. 3 

15. Τι ονομάζεται μέσο ευθυγράμμου τμήματος; 

Ονομάζεται μέσο ευθυγράμμου τμήματος το σημείο που χωρίζει το ευθύγραμμο τμήμα σε δύο ίσα τμήματα. 

Β. 1.5 

16. Τι ονομάζεται μέτρο γωνίας; 

Ονομάζεται μέτρο μιας γωνίας ο αριθμός που προκύπτει από τη μέτρηση της από τη σύγκριση της δηλαδή με 

μια άλλη γωνία που τη θεωρούμε ως μονάδα. 

17. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης των γωνιών; 

Η μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα που γράφεται 1°. 

18. Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας; 

Ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και χωρίζει την γωνία 

αυτή σε δύο ίσα μέρη. 

Β. 1.6 

19. Ποια γωνία ονομάζεται: 

i ) ορθή , ii ) οξεία , iii ) αμβλεία, iv) ευθεία , v) μηδενική, vi) πλήρης ; 

• Ονομάζεται ορθή γωνία η γωνία της οποίας το μέτρο είναι 90°. Οι πλευρές μιας ορθής γωνίας είναι κάθετες. 

• Ονομάζεται οξεία γωνία, η γωνία της οποία το μέτρο είναι μικρότερο από 90°. 

• Ονομάζεται αμβλεία γωνία, η γωνία της οποία το μέτρο είναι μεγαλύτερο από 90°. 

• Ονομάζεται ευθεία γωνία, η γωνία της οποίας το μέτρο είναι 180°. Οι πλευρές μιας ευθείας 

γωνίας είναι αντικείμενες ημιευθείες. 

• Ονομάζεται μηδενική γωνία, η γωνία της οποίας το μέτρο είναι 0°. Οι πλευρές μιας 

μηδενικής γωνίας ταυτίζονται. 

• Ονομάζεται πλήρης γωνία, η γωνία της οποίας το μέτρο είναι 360°. Οι πλευρές μιας 
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ε 

λ 
κ μ 

πλήρους γωνίας ταυτίζονται. 

20. Πότε δύο ευθείες είναι κάθετες και πως συμβολίζεται η καθετότητα τους; 

 Δύο ευθείες είναι κάθετες όταν οι γωνίες, που σχηματίζουν αυτές τεμνόμενες, είναι ορθές.

 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’’. 

21. Πότε δύο ευθύγραμμα τμήματα (ή δύο ημιευθείες) λέγονται κάθετα; 

Δύο ευθύγραμμα τμήματα (ή δύο ημιευθείες) που βρίσκονται πάνω σε δύο κάθετες ευθείες, λέγονται κάθετα 

ευθύγραμμα τμήματα (ή κάθετες ημιευθείες). 

Β. 1.7 

22. Πότε δύο γωνίες ονομάζονται εφεξής; 

Ονομάζονται εφεξής δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, μια κοινή πλευρά και κανένα άλλο κοινό σημείο. 

Β. 1.8 

23. Πότε δύο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές ; 

Ονομάζονται παραπληρωματικές δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180. 

24. Πότε δύο γωνίες ονομάζονται συμπληρωματικές ; 

Ονομάζονται συμπληρωματικές δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90. 

25. Πότε δύο γωνίες ονομάζονται κατακορυφήν ; 

Ονομάζονται κατακορυφήν δύο γωνίες που οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες. 

26. Να αποδείξετε ότι οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 

Απόδειξη 
 

Έχουμε, κ + λ = 180
o
 ( 1 ) και μ + λ = 180

o   
( 2 ) 

Στις ισότητες ( 1 ) και ( 2 ) παρατηρούμε ότι τα 

δεύτερα μέλη είναι ίσα άρα και τα πρώτα θα είναι ίσα. 

δ Δηλαδή :  κ + λ = μ + λ 

 

 ή  κ = μ Ιδιότητα διαγραφής) 
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27. Πότε δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται παράλληλες; 

Ονομάζονται παράλληλες δύο ευθείες του επιπέδου που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. 

28. Πως συμβολίζεται η παραλληλία δύο ευθειών ε1 , ε2; 

Όταν οι ευθείες ε1, ε2 είναι παράλληλες γράφουμε ε1 // ε2 

29. Πότε δύο ευθύγραμμα τμήματα λέμε ότι είναι παράλληλα; 

Δύο ευθύγραμμα τμήματα λέμε ότι είναι παράλληλα όταν βρίσκονται πάνω σε δύο παράλληλες ευθείες. 

30. Πότε δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται τεμνόμενες; 

Ονομάζονται τεμνόμενες δύο ευθείες του επιπέδου που έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. Το κοινό σημείο δύο 

τεμνομένων ευθειών λέγεται σημείο τομής. 

Β. 1. 10 

31. Τι ονομάζεται απόσταση σημείου από ευθεία; 

Ονομάζεται απόσταση σημείου από ευθεία το μήκος του κάθετου ευθυγράμμου τμήματος από το σημείο προς 

την ευθεία. 

32. Τι ονομάζεται απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών; 

Ονομάζεται απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που είναι κάθετο στις 

παράλληλες και έχει τα άκρα τους’ αυτές. 

Β. 1. 11 

33. Τι ονομάζεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 

Ονομάζεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ το επίπεδο σχήμα που όλα τα σημεία του απέχουν από το Ο από- 

σταση ίση με το ρ. 

34. Τι ονομάζεται:   i )  Χορδή ii ) Διάμετρος iii ) Τόξο ενός κύκλου; 

i. Ονομάζεται Χορδή κύκλου το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο σημεία του κύκλου. 

ii. Ονομάζεται διάμετρος κύκλου κάθε χορδή του που περνά από το κέντρο του. 

Μια διάμετρος κύκλου είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χορδή του κύκλου και τον χωρίζει σε δύο ίσα μέρη 

που λέγονται ημικύκλια. 

iii. Ονομάζεται τόξο κύκλου το μέρος του κύκλου που περιέχεται μεταξύ δύο σημείων του. 

35. Τι ονομάζεται κυκλικός δίσκος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 

Ονομάζεται κυκλικός δίσκος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ το μέρος του επιπέδου που περιέχεται μέσα σ’ έναν 

κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ μαζί με τον κύκλο αυτόν. 

Β. 1. 12 

36. Τι ονομάζεται επίκεντρη γωνία σε κύκλο (Ο, ρ); 

Ονομάζεται επίκεντρη γωνία στον κύκλο (Ο, ρ) η γωνία που η κορυφή της συμπίπτει με το κέντρο του Ο του 

κύκλου. 

37. Τι ονομάζεται αντίστοιχο τόξο επίκεντρης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ); 

Ονομάζεται αντίστοιχο τόξο επίκεντρης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ) το τόξο του κύκλου που βρίσκεται στο 

εσωτερικό της. 

38. Ποια σχέση συνδέει τις επίκεντρες γωνίες και τα αντίστοιχα τόξα τους; 

 Σε έναν κύκλο ή σε ισους κύκλους, δύο ίσες επίκεντρες γωνίες έχουν ίσα αντίστοιχα τόξα.
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Και αντίστροφα: 

 Σε έναν κύκλο ή σε ίσους κύκλους, δύο ίσα τόξα έχουν ίσες τις επίκεντρες γωνίες τους.

39. Πότε ένα τόξο κύκλου (Ο, ρ) λέγεται κυρτό και πότε μη κυρτό; 

 Ένα τόξο του κύκλου (Ο, ρ) λέγεται κυρτό όταν η αντίστοιχη του επίκεντρη είναι κυρτή.

 Ένα τόξο του κύκλου (Ο, ρ) λέγεται μη κυρτό όταν η αντίστοιχη του επίκεντρη είναι μη κυρτή.

40. Τι ορίζουμε ως μέτρο ενός τόξου; 

Ως μέτρο ενός τόξου ορίζουμε το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας 

Β. 1. 13 

41. Πότε μια ευθεία λέμε ότι είναι εξωτερική ενός κύκλου; 

Όταν ευθεία και κύκλος δεν έχουν κανένα κοινό σημείο λέμε ότι η ευθεία είναι εξωτερική του κύκλου. 

42. Πότε μια ευθεία λέγεται εφαπτόμενη ενός κύκλου; 

Όταν ευθεία και κύκλος έχουν ένα μόνο κοινό σημείο Μ, η ευθεία λέγεται εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Μ. 

43. Πότε μια ευθεία λέγεται τέμνουσα ενός κύκλου; 

Όταν ευθεία και κύκλος έχουν δύο κοινά σημεία Α και Β, η ευθεία λέγεται τέμνουσα του κύκλου ή λέμε ότι η ευθεία 

τέμνει τον κύκλο στα Α και Β 

44. Ποιες οι σχετικές θέσεις μιας ευθείας ε και ενός κύκλου (Ο, ρ); 

 Όταν η απόσταση ΟΜ του κέντρου Ο του κύκλου από την ευθεία ε είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα ρ (ΟΜ > ρ), η 

ευθεία είναι εξωτερική του κύκλου.

 Όταν η απόσταση ΟΜ του κέντρου Ο του κύκλου από την ευθεία ε είναι ίση με την ακτίνα ρ (ΟΜ = ρ), η ευθεία είναι 

εφαπτομένη του κύκλου στο Μ.

 Όταν η απόσταση ΟΜ του κέντρου Ο του κύκλου από την ευθεία ε είναι μικρότερη από την ακτίνα ρ (ΟΜ < ρ), η ευθεία 

είναι τέμνουσα του κύκλου.

Συμμετρία 

Β. 2. 3 

45. Τι ονομάζεται μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος και ποιες είναι οι ιδιότητες της; 

Ονομάζεται μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος η ευθεία που είναι κάθετη σ’ αυτό και περνά από το μέσο 

του. 

Οι ιδιότητες της μεσοκαθέτου είναι: 

 Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράμμου 

τμήματος.

 Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι σημείο της μεσοκαθέτου του 

ευθύγραμμου τμήματος.

 Η μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος είναι άξονας συμμετρίας του.

Β. 2. 6 

46. Ποιες είναι οι ιδιότητες δύο παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία; 

Δύο παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία σχηματίζουν: 

 Τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες
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 Τις εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες ίσες .

 Τις εντός και επί τα αυτά γωνίες παραπληρωματικές.

Τρίγωνα παραλληλόγραμμα τραπέζια 

Β. 3. 1 

 
 

28. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου ; 

Τα κύρια στοιχεία του τριγώνου είναι: Οι κορυφές 

του 

Οι πλευρές του Οι γωνίες 

του 

29. Ποια είναι τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου; 

Τα δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου είναι: Η διάμεσός 

του 

Το ύψος του 

Η διχοτόμος του 

30. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τα τρίγωνα με βάση τις γωνίες τους; 

Τα τρίγωνα χωρίζονται με βάση της γωνίες τους στις εξής κατηγορίες: Ορθογώνιο, έχει 

μία ορθή γωνία 

Αμβλυγώνιο, έχει μία αμβλεία γωνία Οξυγώνιο, έχει 

όλες τις γωνίες τους οξείες 

31. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τα τρίγωνα με βάση τις πλευρές τους; 

Τα τρίγωνα χωρίζονται με βάση της πλευρές τους στις εξής κατηγορίες: Ισόπλευρο, έχει 

όλες τις πλευρές του ίσες 

             Ισοσκελές, έχει δύο πλευρές τους ίσες 

Σκαληνό, έχει όλες τις πλευρές τους άνισες 

47. Ποιο τρίγωνο ονομάζεται i ) οξυγώνιο ii ) ορθογώνιο iii) αμβλυγώνιο ; 

 Ονομάζεται οξυγώνιο το τρίγωνο που όλες οι γωνίες του είναι οξείες

 Ονομάζεται ορθογώνιο το τρίγωνο που μια γωνία του είναι ορθή.

 Ονομάζεται αμβλυγώνιο το τρίγωνο που μια γωνία του είναι αμβλεία.



48. Ποιο τρίγωνο ονομάζεται: i )  σκαληνό   ii ) ισοσκελές iii) ισόπλευρο ; 

 Ονομάζεται σκαληνό το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του είναι άνισες.

 Ονομάζεται ισοσκελές το τρίγωνο που οι δύο πλευρές του είναι ίσες.

 Ονομάζεται ισόπλευρο το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του είναι ίσες.



49. Τι ονομάζεται διάμεσος ενός τριγώνου; 

Ονομάζεται διάμεσος ενός τριγώνου το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή του τριγώνου με το μέσο της 

απέναντι της πλευράς. 

50. Τι ονομάζεται ύψος ενός τριγώνου; 

Ονομάζεται  ύψος ενός τριγώνου το ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μια κορυφή του κάθετο στην ευθεία 

της απέναντι πλευράς. 

51. Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας; 

Ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και χωρίζει την γωνία 
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αυτή σε δύο ίσα μέρη. 

Β. 3. 2 

52. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι 180 . 

Απόδειξη 

Θεωρούμε το τρίγωνο ΑΒΓ. Από το Α φέρνουμε ευθεία xy // ΒΓ. 

Έχουμε τότε 

Α + μ + ν = 180
o
 ( 1 ) 

Α 
x 

μ ν 
y 

Οι γωνίες μ , Β και οι γωνίες ν , Γ είναι αντίστοιχα εντός εναλλάξ ,άρα 

έχουμε 
B     

μ =Β  ( 2 )  και   ν = Γ ( 3 ) 

Στην ( 1 ) αντικαταστούμε τις γωνίες μ, ν με τις 
 

ίσες τους Β , Γ και έχουμε Α + Β + Γ = 180
o
 

Γ 
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53. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου; 

Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ισχύει ότι: 

 Η ευθεία της διαμέσου, που αντιστοιχεί στη βάση είναι άξονας συμμετρίας του ισοσκελούς τριγώνου.

 Η διάμεσος, που αντιστοιχεί στη βάση είναι ύψος και διχοτόμος.

 Οι προσκείμενες γωνίες στη βάση του ισοσκελούς είναι ίσες.

54. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ισοπλεύρου τριγώνου; 

Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ισχύει ότι: 

 Οι ευθείες των διαμέσων είναι άξονες συμμετρίας του ισοπλεύρου τριγώνου.

 Κάθε διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος.

 Όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσες.

Β. 3 .3 

55. Τι ονομάζεται παραλληλόγραμμο και ποια είναι τα στοιχεία του; 

 Ονομάζεται παραλληλόγραμμο το τετράπλευρο του οποίου ανά δύο οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.

 Κάθε πλευρά του παραλληλογράμμου μπορεί να ονομαστεί Βάση του παραλληλογράμμου.

 Η απόσταση της βάσης από την απέναντι πλευρά λέγεται ύψος του παραλληλογράμμου.

56. Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου; 

Σε κάθε παραλληλόγραμμο: 

 Το σημείο τομής των διαγωνίων του είναι κέντρο συμμετρίας του.

 Οι διαγώνιες του διχοτομούνται (κάθε μία περνάει από το μέσον της άλλης).

 Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.

 Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.

57. Τι ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο; 

Ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις 

γωνίες του ορθές. 

58. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ορθογωνίου; 

Σε κάθε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο: 

 Οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας.

 Οι διαγώνιες του είναι ίσες και διχοτομούνται.

59. Τι ονομάζεται ρόμβος; 

Ονομάζεται ρόμβος το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

60. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ρόμβου; 

Ο ρόμβος έχει τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου και ακόμα τις επόμενες: 

 Οι ευθείες των διαγωνίων είναι άξονες συμμετρίας.

 Οι διαγώνιες είναι κάθετες (και διχοτομούνται).
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 Οι διαγώνιες του είναι και διχοτόμοι των γωνιών του.

61. Τι ονομάζεται τετράγωνο 

Ονομάζεται τετράγωνο το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ορθές. 

62. Ποιες είναι οι ιδιότητες του τετραγώνου; 

Το τετράγωνο έχει τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου και ακόμα τις επόμενες: 

 Οι ευθείες των διαγωνίων του και οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας.

 Οι διαγώνιες του είναι ίσες, κάθετες (και διχοτομούνται).

 Οι διαγώνιες του είναι και διχοτόμοι των γωνιών πκ.

63. Τι ονομάζεται τραπέζιο και ποια είναι τα στοιχεία του; 

 Ονομάζεται τραπέζιο το τετράπλευρο του οποίου δύο πλευρές είναι παράλληλες.

 Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου λέγονται βάσεις του τραπεζίου.

 Η απόσταση των βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου.

64. Τι ονομάζεται ισοσκελές τραπέζιο; 

Ονομάζεται ισοσκελές τραπέζιο το τραπέζιο του οποίου οι μη παράλληλες πλευρές είναι ίσες. 

65. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ισοσκελούς τραπεζίου; 

 Οι διαγώνιοι του είναι ίσες.

 Η ευθεία που διέρχεται από τα μέσα των βάσεων είναι άξονας συμμετρίας και μεσοκάθετος στις βάσεις του.

 Οι προσκείμενες σε κάθε βάση γωνίες του είναι ίσες 
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Πώς μελετάμε μαθηματικά; 
 

1. Προσοχή στην τάξη.  

Στην τάξη γίνεται η μισή δουλειά. Σημειώνουμε παρατηρήσεις, αξιοπρόσεκτα 
σημεία. Φροντίζουμε το τετράδιό μας να είναι.. δικό μας! Να έχει την 
προσωπικότητά μας παντού. Σημάδια, κώδικες, σύμβολα, post it, σελιδοδείκτες, 
υπογραμμίσεις, highlighter. Οτιδήποτε μας βολεύει και μας βοηθά είναι 
αξιοποιήσιμο. Εξυπακούεται ότι τίποτε από αυτά δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε 
συγκεντρωμένοι στη συζήτηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

2. Δουλειά στο σπίτι.  
 

Ανοίγουμε το βιβλίο και το τετράδιο (αλλιώς δε γίνεται!).  
ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ! 
i. Πρώτα θυμόμαστε τι συζητούσαμε στην τάξη. Διαβάζουμε τον τίτλο, 
συνειδητοποιούμε ποιο είναι το αντικείμενο της ενότητας που μελετάμε. 

ii. Ξεκινάμε πάντα από τις ασκήσεις που είχαμε λύσει την προηγούμενη φορά. 
Ξαναδιαβάζουμε τα πιο σημαντικά σημεία, μελετάμε πιο επίμονα τα λάθη μας και 
τις παρατηρήσεις που έγιναν.  Επιμένουμε στην επίλυση εκείνων που δεν είχαν 
«βγει» την προηγούμενη φορά. Προσηλωνόμαστε στην ουσιαστική τους 
κατανόηση, δεν τις προσπερνάμε, δεν αφήνουμε κενά. Αν συνεχίζουν να υπάρχουν 
απορίες, τις σημειώνουμε για να ρωτήσουμε τον καθηγητή. 

iii. Θεωρία. Επί της ουσίας κάθε λύση προβλήματος βρίσκεται μέσα στη θεωρία 
μας. Αντιλαμβανόμαστε τους ορισμούς και τις προτάσεις. Αρχικά ας μην τα 
μάθουμε απ’ έξω, δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Σιγά σιγά, θα γίνονται κτήμα μας 
μέσω της εφαρμογής τους, οπότε στο τέλος της μελέτης μας θα επιδιώξουμε να τα 
αποστηθίσουμε. 

iii. Διάβασμα των εφαρμογών που κάναμε στην τάξη. Ιδανικό είναι να ξαναλύσουμε 
τις εφαρμογές αυτές, να μελετήσουμε τις λύσεις, τα βήματα, το σκεπτικό πίσω από 
κάθε λύση. Αν προκύπτουν απορίες, σημειώνουμε και ρωτάμε τον καθηγητή μας. 

iv. Ξεκινάω να λύνω τις ασκήσεις που έχω. Δεν τις ξεπετάω! Επιμένω σε κάθε μία 
ξεχωριστά, αναζητώ τρόπους λύσεις, συμβουλεύομαι τις λυμένες εφαρμογές. Κάθε 
άσκηση αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα. Είναι ένα βήμα που μας φέρνει πιο 
κοντά στο πανεπιστήμιο. 
 

3. Η επιστροφή στην τάξη.  
 

Λύνω απορίες, συζητάω σκέψεις κλπ. 
 Καλύπτω τα κενά, προχωράω παρακάτω. 
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Παράπλευρες σημειώσεις για τη μελέτη στο σπίτι: 
 Αν νιώσουμε κούραση κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για αποφόρτιση. Στο 

διάλειμμα δεν βλέπουμε τηλεόραση, ούτε διαβάζουμε κάτι άλλο. Χαλαρώνουμε 
και ανακτούμε δυνάμεις. Εξυπακούεται ότι στόχος είναι να μην κουραζόμαστε 
εύκολα και να μη χάνουμε περιττό χρόνο σε διαλείμματα. 

 Μπορούμε να εναλλάσσουμε τα μαθήματα αν νιώθουμε ότι μας βοηθά, αλλά 
γενικά καλό είναι να αποφεύγεται. Ο απαιτούμενος βαθμός συγκέντρωσης δεν 
επιτυγχάνεται εύκολα και οι συχνές αλλαγές τον αποδυναμώνουν. 

 Ο χώρος όπου μελετάμε πρέπει να είναι φωτεινός και οικείος, να νιώθουμε 
άνετα. Προφανώς να έχει ησυχία και να μην ευνοεί τις περιστάσεις. Επίσης καλό 
είναι να έχουμε τη θεωρία ή τα τυπολόγιά μας κολλημένα στον τοίχο για άμεση 
πρόσβαση. 

 Σωστή στάση μελέτης. Όχι διάβασμα στο κρεβάτι. Η σπονδυλική στήλη πρέπει 
να είναι σε όρθια θέση. 

 Εξασφαλίζουμε ότι ξεκουραζόμαστε αρκετά και δεν χάνουμε χρόνο από τον 
ύπνο ή το διάβασμά μας σε κουταμάρες. 

 Συχνές επαναλήψεις της ύλης λειτουργούν καθοριστικά για την αφομοίωσή της. 
Αξιοποιούμε το τελευταίο μισάωρο της ημέρας για μια γρήγορη επανάληψη. 
Επίσης το Σαββατοκύριακο κάνουμε μια ανασκόπηση της εβδομάδας. Πριν το 
επαναληπτικό διαγώνισμα εμβαθύνουμε σε όλη την προηγούμενη ύλη. 

Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές σας είμαστε εδώ για εσάς. Κάθε πρόβλημα 
λύνεται, αρκεί να το μοιραστείτε μαζί μας. Μη διστάσετε ποτέ να απευθυνθείτε σε 
εμάς για να ξεπεράσουμε μαζί κάθε πρόβλημα. Ο δικός μας ρόλος ολοκληρώνεται 
όταν γινόμαστε δρόμος για να πετύχετε τα όνειρά σας. 
Σας ευχόμαστε επιτυχία στους στόχους σας.  
 

 
 
 Κάντε περήφανο το σχολείο σας!!!!!!!!!!!!! 
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