
 

 

Δύο παράλληλες ευθείες  (ε1) και (ε2), τέμνονται από 

μια τρίτη ευθεία (ε3). 

Στο σχήμα, βλέπουμε να δημιουργούνται οι γωνίες α, β, 

γ, δ, ε, ζ, η και θ. 

Τις γωνίες αυτές μπορούμε να κατατάξουμε σε 

κατηγορίες (ομάδες). Ας δούμε πως ! 

 

 

ΠΡΩΤΗ  ΟΜΑΔΑ  

 

 

 

Γωνίες  «εντός»  είναι  οι  :   α ,  δ ,   ζ   και  η          Γωνίες «εκτός»  είναι οι  :  β ,  γ ,  ε  και  θ 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΟΜΑΔΑ   (δυο υπο-ομάδες!)  

      (ε3) 

 

 

Γωνίες «επί τα αυτά» είναι οι  β ,  α ,  ζ  και  ε  (υπο-ομάδα)          αλλά         και  γ ,  δ ,  η  και  θ (επίσης υπο-ομάδα). 

 

 

ΤΡΙΤΗ  ΟΜΑΔΑ   

 

Ο όρος  «εναλλάξ» αφορά ζευγάρι γωνιών !  κι 

τέτοια ζευγάρια αρκετά… 

α , η      κι      ε , γ      κι    ε , δ    κι    κ.ο.κ. 

                                                          (ε3) 

 



Σχέσεις  μεταξύ των γωνιών, που δημιουργούνται όταν δυο παράλληλες τέμνονται από μια 

τρίτη ευθεία.  

 

 

 

 

 

                                                                                  Χμ!  Το άθροισμα μιας οξείας με μια αμβλεία είναι 180ο .  Ή πρόταση 

εξηγείται εύκολα, αρκεί να δούμε  –ως  παράδειγμα- ότι  Α1+Α2 =180ο ως παραπληρωματικές !  Ποιες άλλες 

παραπληρωματικές  βλέπετε ;     

 Όποιο παιδί εξηγήσει ( έξυπνα παρακαλώ ! )  γιατί  Α3 + Β2 = 180ο , βάζει υποψηφιότητα για Πολυτεχνικές σχολές… 

 

 

Μερικές  ακόμη ονομασίες  που αφορούν ζευγάρια γωνιών  

 

Ποιο (-α) ζευγάρι μπορούμε να ονομάσουμε  «Εντός εναλλάξ» ;          

 

Ποιο ζευγάρι μπορούμε να πούμε «Εντός εκτός και επί τα αυτά» 

 

«Εκτός  εναλλάξ» ;                                       

 

Ποιες  γωνίες (ζευγάρια) θα λέγατε «Εντός και επί τα αυτά» ;    «Εκτός και επί τα αυτά» ;    «Εντός – εκτός εναλλάξ» ; 

 

            … ουφ ζαλίστηκα !!! 

 

Ηθικό δίδαγμα :  Μαθαίνω τις τρεις ομάδες γωνιών (1η σελίδα)  και ‘πλέκω’ τις υπόλοιπες σχέσεις  

ζευγαριών όταν χρειαστεί (*). Δεν ξεχνώ την ισότητα μεταξύ οξειών γωνιών, την ισότητα μεταξύ 

αμβλειών γωνιών, καθώς και ότι το άθροισμα μιας οξείας με μια αμβλεία είναι 180ο.   

(*)  Στο μέλλον θα σας δοθεί η ευκαιρία να εργαστείτε με την ορολογία της ενότητας Β.2.6 
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