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Τεφχοσ 1 



Ρρόλογοσ 
Θ περιοδικι ζκδοςθ για τα Μακθματικά Γυμναςίου αποτελεί μία προςπάκεια δόμθςθσ 

κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ, θ οποία μπορεί να αξιοποιθκεί τόςο ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ 
τάξθσ, όςο και ςτο ςπίτι από τον ίδιο τον μακθτι και τθν μακιτρια. 

Σο υλικό ζχει αναπτυχκεί ςε φφλλα εργαςίασ τα οποία είναι δομθμζνα ςε μορφι δίςτθλου. Σα 
φφλλα εργαςίασ περιλαμβάνουν ςτθν αριςτερι ςτιλθ και μζςα ςε κατάλλθλα πλαίςια κεωρία, 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ, ιςτορικά ςθμειϊματα κ.α., τα οποία χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνα 
εικονίδια1 για να μπορεί ο μακθτισ και θ μακιτρια να διακρίνει το ςτόχο τουσ. το κφριο μζροσ του 
φφλλου εργαςίασ ο μακθτισ καλείται να εργαςτεί ατομικά ι ςυνεργατικά για να οικοδομιςει τισ 
γνϊςεισ τουσ, μζςα ςε ζνα πλαίςιο ςκαλωςιάσ μάκθςθσ, βάςει του ιςχφοντοσ προγράμματοσ 
ςπουδϊν, των οδθγιϊν διδαςκαλίασ, του υλικοφ του ςχολικοφ βιβλίου και του υλικοφ του βιβλίου 
εκπαιδευτικοφ. Σο υλικό ςυνοδεφεται από επιλεγμζνα μικροπειράματα2 που προζρχονται από το 
ψθφιακό ςχολείο, από άλλεσ πθγζσ ι ζχουν αναπτυχκεί από τουσ ςυγγραφείσ. Κάκε κεφάλαιο 
ολοκλθρϊνεται με αςκιςεισ, που καλείται να λφςει ο μακθτισ. Οι αςκιςεισ ζχουν αναπτυχκεί με 
γνϊμονα τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθν εμβάκυνςθ των μακθτϊν ςτισ μακθματικζσ ζννοιεσ. 

Σα φφλλα εργαςίασ και οι αςκιςεισ αποτελοφν μία οργανωμζνθ ςυγκζντρωςθ των υπαρχουςϊν 
πθγϊν υλικοφ και ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
μακθματικισ εκπαίδευςθσ, μζςα από ζνα πλοφςιο ςε πθγζσ πλαίςιο. Για το λόγο αυτό το υλικό 
προςφζρεται με άδεια creative commons, ϊςτε να είναι διακζςιμο και «ανοικτό» ςε όλθ τθν 
εκπαιδευτικι μακθματικι κοινότθτα. 

Σο υλικό ζχει δουλευτεί ςτισ τάξεισ, ζχει αξιοποιθκεί από δεκάδεσ μακθτζσ και μακιτριεσ και 
από αρκετοφσ εκπαιδευτικοφσ. Ευχαριςτοφμε για τθ βοικεια όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που μασ 
ςτιριξαν ςε αυτι τθν προςπάκεια και κυρίωσ τουσ ςυναδζλφουσ μακθματικοφσ του PIERCE-
Αμερικανικό Κολλζγιο Ελλάδοσ και τθσ Ελλθνογαλλικισ χολισ Καλαμαρί. 

Το Τεφχοσ 1 περιζχει υλικό για τα ακόλουκα: 

 Αϋ Γυμναςίου, Μζροσ Αϋ Αρικμθτικι-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1, Οι φυςικοί αρικμοί 

 Αϋ Γυμναςίου, Μζροσ Βϋ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 1, Βαςικζσ Γεωμετρικζσ ζννοιεσ 
 
 

Καλι μελζτθ! 
 

πυρίδων Δουκάκθσ & Ιωάννθσ αράφθσ 
mathsgymnasio@gmail.com 

 

 

Αυτό το υλικό διατίκεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ - 
Παρόμοια Διανομι 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 
 
Θ αναφορά ςε αυτό κα πρζπει να γίνεται ωσ εξισ: 
Δουκάκθσ, ., & αράφθσ, Ι. (2014). Περιοδική ζκδοςη για τα Μαθηματικά 
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Κεφάλαιο 1: Φυςικοί αρικμοί 
Επαναλθπτικζσ ζννοιεσ 



 
Οι αρικμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6......... 98, 99, 100........ 1999, 
2000, 2001, ... ονομάηονται 
φυςικοί αρικμοί. 

 
Κάκε φυςικόσ αρικμόσ ζχει 
ζναν επόμενο και ζνα 
προθγοφμενο φυςικό 
αρικμό, εκτόσ από το 0 που 
ζχει μόνο επόμενο, το 1. 

 
Για τθ ςφγκριςθ των αρικμϊν 
χρθςιμοποιοφνται τα παρα-
κάτω ςφμβολα: 
το = που ςθμαίνει «ίςοσ με», 
το < που ςθμαίνει «μικρό-
τεροσ από» και το > που 
ςθμαίνει «μεγαλφτεροσ από». 
Για παράδειγμα: 0<1<2< .... 
<10<11< ... <297< ... <1000< ... 

 
Οι φυςικοί αρικμοί χωρί-
ηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 
τουσ άρτιουσ ι ηυγοφσ και 
τουσ περιττοφσ ι μονοφσ. 

 
Άρτιοι λζγονται οι φυςικοί 
αρικμοί που είναι πολ-
λαπλάςια του 2, (δθλαδι 
διαιροφνται με το 2) και 
περιττοί εκείνοι που δεν 
διαιροφνται με το 2. 

 

 
Για να τοποκετθκοφν οι 
αρικμοί ςε μία ευκεία 
γραμμι, φτιάχνετε μία 
ευκεία ςτθν οποία 
τοποκετείτε αυκαίρετα ςτθν 
ευκεία ζνα ςθμείο Ο, που 
αποτελεί τθν αρχι για να 
παραςτιςετε τον αρικμό 0. 
Μετά δεξιά από το ςθμείο Ο 
διαλζγετε ζνα άλλο ςθμείο Α, 
που παριςτάνει τον αρικμό 1. 
Σότε, με μονάδα μζτρθςθσ το 
ΟΑ, βρίςκετε τα ςθμεία που 
παριςτάνουν τουσ αρικμοφσ: 
2, 3, 4, 5, ... 

1. Δραςτθριότθτα 

(α) Διαλζξτε ζναν τριψιφιο αρικμό που κα ζχει διαφορετικά όλα τα ψθφία του: ……… 

(β) Βρείτε τουσ ζξι διαφορετικοφσ αρικμοφσ που προκφπτουν όταν εναλλάξετε τα 

ψθφία του αρικμοφ που διαλζξατε και γράψτε τουσ. 

      

 

(γ) Ποιοσ είναι ο μικρότεροσ και ποιοσ ο μεγαλφτεροσ; ………………   ……………… 

(δ) Γράψτε όλουσ τουσ αρικμοφσ που βρικατε με ςειρά αφξουςα, δθλαδι από το 

μικρότερο προσ το μεγαλφτερο. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ε) Γράψτε όλουσ τουσ αρικμοφσ που βρικατε με ςειρά αφξουςα, χρθςιμοποιϊντασ 

κατάλλθλα ςφμβολα. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ςτ) τθ ςυνζχεια, γράψτε τουσ ίδιουσ αρικμοφσ με φκίνουςα ςειρά. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(η) Να προςδιορίςετε ποιοι από τουσ αρικμοφσ που ζχετε ςθμειϊςει ςτο ερϊτθμα β 

είναι άρτιοι και ποιοι είναι περιττοί. 

Άρτιοι Περιττοί 

  

  

  

  

  

  

 

(θ) Να τοποκετιςετε τουσ αρικμοφσ που ζχετε ςθμειϊςει ςτο ερϊτθμα β ςε μια 

ευκεία γραμμι. 

2. Να τοποκετιςετε ςτθν ευκεία γραμμι τουσ αρικμοφσ: 370, 234, 558, 92, 703. 

Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpa11.ggb. Στθ ςυνζχεια φτιάξτε τθν ευκεία των 

αρικμϊν και τοποκετιςτε τουσ αρικμοφσ ςτο φφλλο εργαςίασ. 

 

mikropeiramata/mpa11.ggb
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Α.1.2. Ρρόςκεςθ, αφαίρεςθ και πολλαπλαςιαςμόσ φυςικϊν αρικμϊν 

 

 
Ρρόςκεςθ είναι θ πράξθ με 
τθν οποία από δφο φυςικοφσ 
αρικμοφσ α και β, τουσ 
προςκετζουσ, υπολογίηεται 
ζνασ τρίτοσ φυςικόσ αρικμόσ 
γ, που είναι το άκροιςμά 
τουσ και ιςχφει: α + β = γ 
 

 
Σο 0 όταν προςτεκεί ςε ζνα 
φυςικό αρικμό δεν τον 
μεταβάλλει. 

α + 0 = 0 + α = α 

 
Θ ςειρά των δφο προςκετζων 
ενόσ ακροίςματοσ μπορεί να 
αλλάηει. 

Αντιμετακετικι ιδιότθτα 
α + β = β + α 

 
Είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ 
προςκετζων με το άκροιςμά 
τουσ ι θ ανάλυςθ ενόσ 
προςκετζου ςε άκροιςμα. 

Ρροςεταιριςτικι ιδιότθτα 
α + (β + γ) = (α + β) + γ 

 
Αφαίρεςθ είναι θ πράξθ με 
τθν οποία, όταν δίνονται δφο 
αρικμοί, Μ (μειωτζοσ) και Α 
(αφαιρετζοσ) υπολογίηεται 
ζνασ αρικμόσ Δ (διαφορά), ο 
οποίοσ όταν προςτεκεί ςτο Α 
δίνει το Μ. 

Μ = Α + Δ 
Δ = Μ - Α 

 
Ρολλαπλαςιαςμόσ είναι θ 
πράξθ με τθν οποία από δφο 
φυςικοφσ αρικμοφσ α και β, 
τουσ παράγοντεσ, 
υπολογίηεται ζνασ τρίτοσ 
φυςικόσ αρικμόσ γ, που είναι 
το γινόμενό τουσ: 

α · β = γ 
 

 
Εμβαδό ορκογωνίου 

Εμβαδό = β · υ 

 

3. Δραςτθριότθτα 

(α) Να πραγματοποιιςετε τισ ακόλουκεσ προςκζςεισ: 

9 + 3 = 

 

3 + 9 = 7 + 5 = 5 + 7 = 8 + 4 =  4 + 8 = 6 + 6 = 0 + 1 = 0+8 = 

(β) Να εντοπίςετε και να καταγράψετε από τα παραπάνω ηεφγθ, το ηεφγοσ των 

αρικμϊν που ζχει άκροιςμα 12 και διαφορά 2. 

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

(γ) Τι παρατθρείτε ςτισ δφο τελευταίεσ προςκζςεισ; 

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

(δ) Τι παρατθρείτε ςτισ δφο πρϊτεσ προςκζςεισ; 

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

 

4. Να πραγματοποιιςετε τισ ακόλουκεσ προςκζςεισ: 

(5 + 4) + 2 = 
 
 

5 + (4 + 2) = (9 + 1) + 3 = 9 + (1 + 3) = 

Τι παρατθρείτε ςτισ δφο τελευταίεσ προςκζςεισ; 

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

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

5. Σε όλο το μικοσ του εκνικοφ δρόμου Ακινασ - Αλεξανδροφπολθσ υπάρχουν 
χιλιομετρικζσ ενδείξεισ. Οι ενδείξεισ αυτζσ γράφουν: ςτθ Λαμία 214, ςτθ Λάριςα 
362, ςτθν Κατερίνθ 445, ςτθ Θεςςαλονίκθ 514, ςτθν Καβάλα 677, ςτθν Ξάνκθ 732, 
ςτθν Κομοτθνι 788 και ςτθν Αλεξανδροφπολθ 854. 
Να βρείτε τισ αποςτάςεισ μεταξφ των πόλεων: 

Λαμίασ και Λάριςασ 
 
 
 

Λάριςασ και Κομοτθνισ Κατερίνθσ και Αλεξανδροφπολθσ 

6. Ο Νζςτορασ και ο Μενζλαοσ υπολόγιςαν το 
εμβαδόν του διπλανοφ ςχιματοσ και το βρικαν 
15 τετραγωνικά εκατοςτά. Υπολογίςτε και εςείσ 
το εμβαδόν και δϊςτε μια εξιγθςθ για το τι 
ακριβϊσ κάνατε για να το βρείτε. 

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

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

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

 ............................................................................................................................................  
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 Σο 1 όταν πολλαπλαςια-

ςτεί με ζνα φυςικό αρικμό 
δεν τον μεταβάλλει. 

α · 1 = 1 · α = α 

 Μπορείτε να αλλάηετε τθ 
ςειρά των παραγόντων 
ενόσ γινομζνου. 
Αντιμετακετικι ιδιότθτα 

α · β = β · α 

 Μπορείτε να αντικακι-
ςτάτε παράγοντεσ με το 
γινόμενο τουσ ι να 
αναλφετε ζναν παράγοντα 
ςε γινόμενο. 

Ρροςεταιριςτικι ιδιότθτα 
α · (β · γ) = (α · β) · γ 

 
Επιμεριςτικι ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ προσ 
τθν πρόςκεςθ: 

α · (β +γ) = α · β + α · γ 
 
Επιμεριςτικι ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ προσ 
τθν αφαίρεςθ: 

α · (β - γ) = α · β -α · γ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για να πολλαπλαςιάςετε 
ζναν αρικμό επί 10, 100, 
1.000, ... γράφετε ςτο τζλοσ 
του αρικμοφ: 

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

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

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

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

 

 

7. Να υπολογίςετε το ςυνολικό εμβαδόν του ςχιματοσ. 

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

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

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

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

8. Να εκτελζςετε τισ ακόλουκεσ πράξεισ: 

8 · (4 + 6) 89 · (7 + 3) 7 · (6 - 4) 
 
 
 

 
9. Να εκτελζςετε τισ ακόλουκεσ πράξεισ: 

23 · 49 + 77 · 49 76 · 13 -76 · 3 7 · 8 - 7 · 4 
 
 

10. Να χρθςιμοποιιςετε τθν επιμεριςτικι ιδιότθτα για να ςυμπλθρϊςετε τον αρικμό 
που λείπει: 

5 · (6 + 4) = ( · 6) + (5 · ) 9 · (7 - 1) = (9 · ) - ( · 1) 
 

11. Να εκτελζςετε τισ ακόλουκεσ πράξεισ: 

6 · 53 
 
 
 

5  · 97 7 · 402 
 
 

 
12. Το αμφικζατρο του Κολλεγίου ζχει 29 γραμμζσ κακιςμάτων όπου θ κάκε γραμμι 

ζχει 12 κακίςματα. Χρθςιμοποιιςτε τθν επιμεριςτικι ιδιότθτα για να βρείτε πόςα 
ςυνολικά κακίςματα ζχει το αμφικζατρο. 

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

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

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

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

13. Να υπολογίςετε τα γινόμενα: 

35 · 10 
 
 

421 · 100 5 · 1.000 
 
 

27 · 10.000 
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Α.1.3. Δυνάμεισ φυςικϊν αρικμϊν 


 
 
 

 
Θ πρόςκεςθ είναι θ πρϊτθ 
πράξθ με τθν οποία ιρκατε 
ςε επαφι. 
Ακολοφκθςε θ πράξθ του 
πολλαπλαςιαςμοφ, όπου 
αναδείχτθκε πϊσ πρόκειται 
για πράξθ ςτθν οποία 
πραγματοποιοφνται ςυνεχείσ 
προςκζςεισ του ίδιου 
αρικμοφ. Π.χ. 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =  
8 · 3 = 24 
Όμωσ τι ςυμβαίνει ςε ζνα 
γινόμενο των οποίων όλοι οι 
παράγοντεσ είναι ίςοι; Π.χ.  
3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 =  

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

 
Σο γινόμενο α · α · α· ... · α, 
που ζχει ν παράγοντεσ ίςουσ 
με το α, λζγεται δφναμθ του 
α ςτθ ν ι νιοςτι δφναμθ του 
α και ςυμβολίηεται με α

ν
. 

 
Ο αρικμόσ α λζγεται βάςθ 
τθσ δφναμθσ και ο ν λζγεται 
εκκζτθσ. 

 
Σο α

1
, δθλαδι θ πρϊτθ 

δφναμθ ενόσ αρικμοφ α είναι 
ο ίδιοσ ο αρικμόσ α. 
 
Οι δυνάμεισ του 1, δθλαδι 
το 1

ν
, είναι όλεσ ίςεσ με 1. 

 
Θ δφναμθ του αρικμοφ ςτθ 
δευτζρα, δθλαδι το α

2
, 

λζγεται και τετράγωνο του α. 
 
Θ δφναμθ του αρικμοφ ςτθν 
τρίτθ, δθλαδι το α

3
, λζγεται 

και κφβοσ του α. 

 

14. Δραςτθριότθτα 

(α) Από πόςα    τετράγωνα αποτελοφνται τα τζςςερα πρϊτα ςχιματα και από 

πόςουσ κφβουσ        τα επόμενα τρία; 

 
 
 
 
 
 

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

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

(β) Γράψτε το πλικοσ των τετραγϊνων που εντοπίςατε ςτο ερϊτθμα (α) ωσ 
γινόμενο δφο ίδιων αρικμϊν. 

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

(γ) Γράψτε το πλικοσ των κφβων που εντοπίςατε ςτο ερϊτθμα (α) ωσ γινόμενο 
τριϊν ίδιων αρικμϊν. 

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

15. Να υπολογίςετε το τετράγωνο, τον κφβο, τθν τζταρτθ, τθν πζμπτθ και τθν ζκτθ 

δφναμθ του αρικμοφ 10. Τι παρατθρείτε; 

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

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

16. Γράψτε με τθ μορφι των δυνάμεων τα γινόμενα: 

(α) 3·3·3·3·3·3  ...................................................................................................................  

(β) 1·1·1·1·1·1  ...................................................................................................................  

(γ) β·β·β·β  .........................................................................................................................  

(δ) y·y·y  .............................................................................................................................  

(ε) 4·4·4·4·4·4·5·5·5  ..........................................................................................................  

(ςτ) 5·5·5·5·2·2·2  ................................................................................................................  

(η) 3·3·3·β·β·β·β  ................................................................................................................  

17. Κάντε τισ ακόλουκεσ πράξεισ: 

(α) 2·72  ..............................................................................................................................  

(β) 2·72 + 3  ........................................................................................................................  

(γ) 2·72 + 32  .......................................................................................................................  

(δ) 2·7 +32  .........................................................................................................................  

(ε) 2·(7 + 3)2  ...................................................................................................................... 
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Αρικμθτικι παράςταςθ 
λζγεται κάκε ςειρά αρικμϊν 
που ςυνδζονται μεταξφ τουσ 
με τα ςφμβολα των πράξεων. 

 
Θ ςειρά με τθν οποία 
πραγματοποιοφνται οι 
πράξεισ ςε μία αρικμθτικι 
παράςταςθ (προτεραιότθτα 
των πράξεων) είναι θ 
ακόλουκθ: 
1. Τπολογιςμόσ δυνάμεων. 
2. Εκτζλεςθ πολλαπλαςια-

ςμϊν και διαιρζςεων 
3. Εκτζλεςθ προςκζςεων και 

αφαιρζςεων. 
Αν υπάρχουν παρενκζςεισ, 
χρειάηεται να εκτελζςετε 
πρϊτα τισ πράξεισ μζςα ςτισ 
παρενκζςεισ με τθν 
παραπάνω ςειρά. 

18. Δραςτθριότθτα 

O Κωςτάκθσ, θ ζνα και ο Δθμιτρθσ ζκαναν τισ πράξεισ ςτθν αρικμθτικι 

παράςταςθ: 8 · (2 · 3 + 4 · 6) + 5 · (7 + 7 · 9) + 10 και βρικαν ο κακζνασ διαφορετικό 

αποτζλεςμα. Ο Κωςτάκθσ βρικε 1.312, θ ζνα 600 και ο Δθμιτρθσ 180. 

(α) Βρείτε ποιο από τα τρία αποτελζςματα είναι το ςωςτό. 

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

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

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

(β) Μπορείτε να προςδιορίςετε με ποια ςειρά ζκανε ο κακζνασ τισ πράξεισ; Ποια 

λάκθ ζγιναν ςτον τρόπο που πραγματοποίθςαν τισ πράξεισ; 

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

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

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

(γ) Διατυπϊςτε ζναν κανόνα για τθν προτεραιότθτα που πρζπει να τθρείτε, όταν 

κάνετε πράξεισ ςε μια αρικμθτικι παράςταςθ. 

 

 

 

19. Να εκτελζςετε τισ πράξεισ: 

(α) (2 · 5)4 + 4 · (3 + 2)2 (β) (2 + 3)3 - 8 · 32 

 

 

 

 

 

20. Δθμιουργιςτε ομάδεσ των 4 ατόμων για να εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα 

mpa12.ggb. Ρροςπακιςτε να δθμιουργιςετε με τθν χριςθ των ςυμβόλων των 

πράξεων και των παρενκζςεων τα αντίςτοιχα αποτελζςματα. 

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................  
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Α.1.4. Ευκλείδεια διαίρεςθ - Διαιρετότθτα 



 
Όταν δοκοφν δφο φυςικοί 
αρικμοί Δ και δ, τότε 
υπάρχουν δφο άλλοι φυςικοί 
αρικμοί π και υ, ζτςι ϊςτε να 
ιςχφει: Δ = δ  · π + υ 

 
Ο αρικμόσ Δ λζγεται 
διαιρετζοσ, ο δ λζγεται 
διαιρζτθσ, ο αρικμόσ π 
ονομάηεται πθλίκο και το υ 
υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ. 

 
Το υπόλοιπο είναι αρικμόσ 
μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 
μθδενόσ και πάντα 
μικρότεροσ του διαιρζτθ: 

0 ≤ υ < δ 

 
Θ διαίρεςθ τθσ παραπάνω 
μορφισ λζγεται Ευκλείδεια 
Διαίρεςθ. 

 
Σα ςφμβολο ≤ και ≥ 
δθλϊνουν μία από τισ δφο 
πικανζσ περιπτϊςεισ. Π.χ. αν 
ιςχφει α ≥ β ςθμαίνει ότι ο 
αρικμόσ α ι είναι ίςοσ ι είναι 
μεγαλφτεροσ του β. 

 
Αν το υπόλοιπο υ μιασ 
διαίρεςθσ είναι 0, τότε θ 
διαίρεςθ καλείται 
Τζλεια Διαίρεςθ: 

Δ = δ · π 

 
Ο διαιρζτθσ δ μιασ διαίρεςθσ 
δεν μπορεί να είναι 0. 

 
Όταν Δ = δ, τότε π = 1.  

 
Όταν δ = 1, τότε π = Δ.  

 
Όταν Δ = 0, τότε π = 0. 

 

21. Ο κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ χρειάηεται να προςδιορίςει με ποιο τρόπο μπορεί να 

παρατάξει τουσ 168 μακθτζσ του ςχολείου για τθν παρζλαςθ. 

(α) Να εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpa13.ggb. 

(β) Μπορεί να φτιάξει πλιρεισ τριάδεσ, τετράδεσ, πεντάδεσ,, εξάδεσ ι επτάδεσ; 

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

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

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

(γ) Ρόςεσ από αυτζσ κα ςχθματιςτοφν ςε κάκε περίπτωςθ; 

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

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

22. Στθν Αϋ τάξθ γυμναςίου φοιτοφν 175 μακθτζσ. Πλοι οι μακθτζσ κα ςυμμετάςχουν ςε 

μία εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο. 

Αν κάκε λεωφορείο χωρά 50 μακθτζσ, πόςα λεωφορεία κα χρειαςτοφν για τθν 

μεταφορά των μακθτϊν; 

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

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

23. Να πραγματοποιιςετε τισ ακόλουκεσ διαιρζςεισ: 

(α) 43 : 7 

   43    7 

 

 

 

(β) 42 : 7 

   42    7 

 

(γ) 42 : 42 

   42    42 

 

(δ) 42 : 1 

   42    1 

(ε) 0 : 42 

   0      42 

Τι παρατθρείτε ςτο ερϊτθμα γ; 

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

Τι παρατθρείτε ςτο ερϊτθμα δ; 

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

Τι παρατθρείτε ςτο ερϊτθμα ε; 

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

mikropeiramata/mpa13.ggb
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Σα ςφμβολο ≠ δθλϊνει ότι 
δεν είναι ίςο. Π.χ. αν ιςχφει  
α ≠ 0 ςθμαίνει ότι ο αρικμόσ 
α δεν μπορεί να είναι μθδζν. 

24. Να πραγματοποιιςετε τισ ακόλουκεσ διαιρζςεισ: 

(α) x : x 

 

(β) x : 1 

 

(γ) 0 : x, με x ≠ 0 

 

 

25. Ροιεσ από τισ παρακάτω ιςότθτεσ εκφράηουν «Ευκλείδεια διαίρεςθ»; 

(α) 120 = 28 · 4 + 8 

 

 

 

 

 

(β) 1.345 = 59 · 21 + 106 

 

(γ) 374 = 8 · 46 + 6 
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Α.1.5. Χαρακτιρεσ διαιρετότθτασ-ΜΚΔ-ΕΚΡ-Ανάλυςθ αρικμοφ ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων 


 

 
Ρολλαπλάςια ενόσ φυςικοφ 
αρικμοφ α είναι οι αρικμοί 
που προκφπτουν από τον 
πολλαπλαςιαςμό του α με 
όλουσ τουσ φυςικοφσ 
αρικμοφσ. Με τον τρόπο 
αυτό κα προκφψουν τα 
πολλαπλάςια του α που είναι 
0, α, 2α, 3α, 4α .... 
 
 
 
 

 
Κάκε φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρεί τα πολλαπλάςιά του. 

 
Κάκε φυςικόσ που διαιρείται 
από ζναν άλλο είναι 
πολλαπλάςιό του. 

 
Αν ζνασ φυςικόσ διαιρεί ζναν 
άλλον κα διαιρεί και τα 
πολλαπλάςιά του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σο μικρότερο από τα κοινά 
πολλαπλάςια δφο ι 
περιςςότερων αρικμϊν που 
δεν είναι μθδζν ονομάηεται 
Ελάχιςτο Κοινό 
Ρολλαπλάςιο (ΕΚΡ) των 
αρικμϊν αυτϊν. 
Σο Ελάχιςτο Κοινό 
Ρολλαπλάςιο (ΕΚΡ) δφο 
αρικμϊν γράφεται ΕΚΡ(α, β). 
 
 
 
 
 

 

26. Δφο πλοία πραγματοποιοφν δρομολόγια ς’ ζνα νθςί του Αιγαίου. Τα δφο πλοία 

επιςκζπτονται το νθςί ωσ εξισ: Το πρϊτο ανά 4 θμζρεσ και το δεφτερο ανά 6 ιμερεσ. 

Ραρακολουκιςτε το μικροπείραμα mpa14.ggb. Αν ξεκίνθςαν από το νθςί 

ταυτόχρονα, ςε πόςεσ θμζρεσ κα ξαναβρεκοφν ςτο λιμάνι του νθςιοφ για πρϊτθ 

φορά; Για δεφτερθ φορά; Για τρίτθ φορά; 
 ............................................................................................................................................  

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

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

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

27. Να γράψετε οριςμζνα πολλαπλάςια του αρικμοφ 5 και του αρικμοφ 8. 

Ρολλαπλάςια του 5          

Ρολλαπλάςια του 8          

(α) Ελζγξτε αν ο αρικμόσ 5 διαιρεί τα πολλαπλάςιά του. 

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

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

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

(β) Ελζγξτε αν ο φυςικόσ αρικμόσ 48 διαιρείται από τον αρικμό 8. Είναι ο αρικμόσ 

48 πολλαπλάςιο του 8; 

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

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

(γ) Ελζγξτε αν ο φυςικόσ αρικμόσ 24 διαιρείται από τον αρικμό 16. Είναι ο αρικμόσ 

24 πολλαπλάςιο του 16; 

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

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

28. Να γράψετε τα πολλαπλάςια των αρικμϊν 3 και 4: 

Πολλαπλάςια του 3               

Πολλαπλάςια του 4               

(α) Με βάςθ τον πίνακα, να καταγράψετε τα κοινά πολλαπλάςια των δφο αρικμϊν. 

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

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

(β) Ροιο είναι το Ελάχιςτο Κοινό Ρολλαπλάςιο των αρικμϊν 3 και 4; 

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

 ............................................................................................................................................  
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Διαιρζτεσ ενόσ φυςικοφ 
αρικμοφ α λζγονται όλοι οι 
αρικμοί που τον διαιροφν. 

 
Κάκε αρικμόσ α ζχει διαιρζτεσ 
τουσ αρικμοφσ 1 και α. 

 
Ζνασ αρικμόσ που ζχει 
διαιρζτεσ μόνο τον εαυτό του 
και το 1 λζγεται πρϊτοσ 
αρικμόσ, διαφορετικά 
λζγεται ςφνκετοσ. 

 
Δφο φυςικοί αρικμοί α και β 
μπορεί να ζχουν κοινοφσ 
διαιρζτεσ. Ο μεγαλφτεροσ 
από αυτοφσ ονομάηεται 
Μζγιςτοσ Κοινόσ Διαιρζτθσ 
(ΜΚΔ) των α και β και 
ςυμβολίηεται ΜΚΔ(α, β). 

 
Δφο αρικμοί α και β λζγονται 
πρϊτοι μεταξφ τουσ αν είναι 
ΜΚΔ(α, β) = 1. 
 
 
 

 
Για τον υπολογιςμό του ΜΚΔ: 
α) Γίνεται ανάλυςθ των 
αρικμϊν ςε γινόμενα πρϊτων 
παραγόντων. 
β) Επιλζγονται μόνο οι κοινοί 
παράγοντεσ με το μικρότερο 
εκκζτθ. 
 

 
Για τον υπολογιςμό του ΕΚΡ: 
α) Γίνεται ανάλυςθ των 
αρικμϊν ςε γινόμενα πρϊτων 
παραγόντων. 
β) Επιλζγονται οι κοινοί και μθ 
κοινοί παράγοντεσ με το 
μεγαλφτερο εκκζτθ. 
 

29. Να βρείτε τουσ διαιρζτεσ του 48. 

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

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

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

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

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

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

30. Να βρείτε τουσ διαιρζτεσ του 37. 

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

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

Τι παρατθρείτε; 

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

31. Να βρείτε τουσ διαιρζτεσ του 18 και 63. 

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

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

Ροιοι είναι οι κοινοί διαιρζτεσ των δφο αυτϊν αρικμϊν; 

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

Ροιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ κοινόσ διαιρζτθσ τουσ; 

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

32. Να βρείτε τουσ διαιρζτεσ του 18 και 65. 

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

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

Ροιοι είναι οι κοινοί διαιρζτεσ των δφο αυτϊν αρικμϊν; 

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

Ροιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ κοινόσ διαιρζτθσ τουσ; 

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

33. Να αναλφςετε τουσ αρικμοφσ 12, 450, 30 ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων. Με τθ 

βοικεια αυτισ τθσ ανάλυςθσ να βρεκεί ο ΜΚΔ και το ΕΚΡ αυτϊν των αρικμϊν. 
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Κριτιρια Διαιρετότθτασ 
λζγονται οι κανόνεσ με τουσ 
οποίουσ μπορείτε να 
ςυμπεράνετε, χωρίσ να 
κάνετε τθ διαίρεςθ, αν ζνασ 
φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται 
με τουσ αρικμοφσ 2, 3, 4, 5, 9, 
10 ι 25. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με 10, 100, 
1000, ..., αν λιγει ςε ζνα, 
δφο, τρία, ... μθδενικά 
αντίςτοιχα. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με το 2, αν το 
τελευταίο ψθφίο είναι 0, 2, 
4, 6, 8. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με το 5, αν λιγει 
ςε 0 ι 5. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με το 3 ι το 9, 
αν το άκροιςμα των 
ψθφίων του διαιρείται με 
το 3 ι το 9 αντίςτοιχα. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με το 4 ι το 25, 
αν τα δφο τελευταία 
ψθφία του ςχθματίηουν 
αρικμό που διαιρείται με 
το 4 ι το 25 αντίςτοιχα. 

 Ζνασ φυςικόσ αρικμόσ 
διαιρείται με το 6 αν 
διαιρείται ςυγχρόνωσ με 
το 2 και το 3. 

34. Να βρείτε αν διαιροφνται οι αρικμοί 12510, 772, 225, 13600 με τουσ αρικμοφσ 2, 3, 

4, 5, 8, 9. 10. 25. 100. Σε κάκε περίπτωςθ να αιτιολογείτε τθν απάντθςι ςασ. 

 
12510 
 
 
 
772 
 
 
 
225 
 
 
 
13600 
 
 
 
 
 

35. Ζχει αναδειχκεί ότι, ζνασ φυςικόσ αρικμόσ διαιρείται με το 11, όταν θ διαφορά των 

ακροιςμάτων των ψθφίων που βρίςκονται ςτισ άρτιεσ και ςτισ περιττζσ κζςεισ 

διαιρείται με το 11. Να ελζγξετε αν ο αρικμόσ 27514322 διαιρείται από το 11. 

 

 

 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Αϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

 

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 15 από 64 

Αςκιςεισ προσ λφςθ 

Κριτιρια διαιρετότθτασ 

1.1. Να υπολογίςετε το άκροιςμα: 31 + 32 + 33 + 34 + 16 + 17 + 18 + 19 

1.2. Να κάνετε τισ πράξεισ: 

Α. 62·5 + 62·9 

Β. 349·17 - 349·12 

Γ. 99·15 + 99·11 - 99·20 

Δ. 73·32 - 73·12 + 73·5 

1.3. Να γράψετε ςε απλοφςτερθ μορφι: 

Α. 2·α + 5·α 

Β. 12x - 9x 

Γ. 3y + 10y - 8y 

1.4. Να γράψετε ςε απλοφςτερθ μορφι: 

Α. 7·(x - y) + 7y + 3 

Β. 12·(ω + κ) + 10 - 12·ω - 12·κ 

1.5. Αν x - y = 2,να υπολογίςετε τισ τιμζσ των παραςτάςεων: 

Α. 4x - 4y 

Β. 8x - 8y + 8 

1.6. Αν α + β = 3 και κ - λ = 2,να υπολογίςετε τισ παραςτάςεισ: 

Α. 6α + 6β + 2κ - 2λ 

Β. 5(α + κ) + 5(β - λ) 

1.7. Να γράψετε πιο ςφντομα τα παρακάτω ακροίςματα και γινόμενα: 

Α. x + x + y + y + y 

Β. x·x·x + y·y 

Γ. x·x·y·y·y 

Δ. (x + x)·y·y 

Ε. χ + χ + χ + χ + χ 

ΣΤ. χ·χ·χ·χ·χ 

1.8. Να γράψετε πιο ςφντομα τα παρακάτω ακροίςματα και γινόμενα: 

Α. xy + xy + xy 

Β. 3·x·x·3·x 

Γ. 4x + 4x + 4x 

1.9. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ:    
2210 y 10 y  όταν y = 2 
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1.10. Nα ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: 

Α. 3·2 και 32  

Β. 34  και 43  

Γ.  
2

2 4  και 2 22 4  

Δ.  
2

3 4  και 2 23 4  

Ε.  
2

5 3  και 2 25 3  

1.11. Να εξθγιςετε γιατί οι αρικμοί 6·x και 6·y + 30 διαιροφνται με το 6 (όπου x, y φυςικοί αρικμοί). 

1.12. Σρείσ φίλοι παίηουν ςτο Internet ζνα παιχνίδι. Ο πρϊτοσ παίηει το παιχνίδι κάκε 4 μζρεσ, ο δεφτεροσ κάκε 6 
μζρεσ και ο τρίτοσ κάκε 8 μζρεσ. Αν ςιμερα παίηουν όλοι το παιχνίδι, μετά από πόςεσ θμζρεσ κα ξαναπαίξουν 
όλοι μαηί; 

1.13. Ζνασ Μακθματικόσ ζχει επιλζξει 30 αςκιςεισ από το 1ο κεφάλαιο, 48 αςκιςεισ από το 2ο κεφάλαιο και 36 
αςκιςεισ από το 3ο κεφάλαιο για να ετοιμάςει επαναλθπτικά διαγωνίςματα. 

Α. Πόςα το πολφ όμοια διαγωνίςματα (δθλαδι με ίδιο πλικοσ αςκιςεων από κάκε κεφάλαιο) μπορεί να 
φτιάξει; 

Β. Πόςεσ αςκιςεισ κα υπάρχουν ςτο κάκε διαγϊνιςμα από το ίδιο κεφάλαιο; 

1.14. Ποιεσ τιμζσ μπορεί να πάρει το ψθφίο α ςτον αρικμό 23α4 ϊςτε να προκφψει αρικμόσ που: 

Α. να διαιρείται με το 9 

Β. να διαιρείται με το 3 

1.15. Aν x + y = 2,να βρείτε τθν τιμι των παραςτάςεων: 

Α = 2(x + 1) + 2(y - 1) 

Β = x + 3(x + 2) + 4(y - 1) 

1.16. Ζνα βιβλίο Μακθματικϊν ζχει 400 με 450 ςελίδεσ. Αν μετριςουμε τισ ςελίδεσ ανά 7, 12, 15 δεν περιςςεφει 
καμία. Να βρείτε πόςεσ ςελίδεσ ζχει το βιβλίο. 
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Β.1.1. Σθμείο, Ευκφγραμμο τμιμα, Ευκεία, Ημιευκεία, 
Επίπεδο, Ημιεπίπεδο άξονα 

 
 
 
 
 

 
Με το μολφβι 
μπορείτε να 
προςδιορίςετε τθ 
κζςθ του ςθμείου. 
Αυτό ζχει ιδιαίτερθ 
ςθμαςία, αφοφ το 
ςθμείο δεν ζχει 
διαςτάςεισ, αλλά 
χρθςιμοποιείται για 
προςδιοριςμό κζςθσ. 

 
τθν οκόνθ του 
υπολογιςτι ζνα 
ςθμείο γράφεται με 
το ποντίκι ι ςε ζνα 
tablet με το δάχτυλο. 

 
Σο ευκφγραμμο τμιμα 
δεν ζχει προςανατο-
λιςμό. 
Μπορεί να διαβαςτεί 
ωσ: το ευκφγραμμο 
τμιμα ΑΒ ι το 
ευκφγραμμο τμιμα 
ΒΑ. 
 

 
Σα ςθμεία Α και Β 
ορίηουν το ευκφ-
γραμμο τμιμα ΑΒ. 
 

 
Θ διαφορά από το 
ςθμείο είναι ότι ζχει 
μία διάςταςθ, όπου 
πάνω ςε αυτό το 
τμιμα μπορεί κάποιοσ 
να κινθκεί. 

 
Με το ευκφγραμμο 
τμιμα παρζχεται θ 
δυνατότθτα μζτρθςθσ. 
 
 
 

Α. Το ςθμείο 
 
Θ άκρθ του μολυβιοφ, οι κορυφζσ ενόσ ςχιματοσ, θ μφτθ μιασ βελόνασ, 
δίνουν τθν ζννοια του  ............................................................................  
 
1. Ρϊσ μπορείτε να «βάλετε» ζνα ςθμείο; 

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

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

 
2. Αν «βάλετε» πολλά ςθμεία πϊσ κα τα διακρίνετε (ξεχωρίςετε); 

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

 ....................................................................................................................................  
 
3. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετιςετε το ςθμείο. Ρεριγράψτε 

πϊσ μπορείτε να προςδιορίςετε τθ κζςθ ενόσ ςθμείου. 

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

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

 

Β. Το ευκφγραμμο τμιμα 
 
Μία τεντωμζνθ κλωςτι με άκρα Α και Β δίνει μια εικόνα τθσ ζννοιασ 

του  ..........................................................................................................  

 
Σα ςθμεία Α και Β είναι τα …………… του ευκφγραμμου τμιματοσ. 

 
4. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετιςετε το ευκφγραμμο τμιμα 

Ρϊσ καταςκευάηεται ζνα ευκφγραμμο τμιμα; 

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

 ....................................................................................................................................  
 
5. Δίνονται τρία διαφορετικά ςθμεία Α, Β και Γ. Ενϊςτε ανά δφο τα ςθμεία με 

ευκφγραμμα τμιματα και δϊςτε ονομαςία ςε όλα τα ευκφγραμμα τμιματα που 
ςχθματίηονται. Τι παρατθρείτε; 

 
 

mikropeiramata/mpb11.ggb
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Σα x’x και y’y δεν είναι 
άκρα. 
 

 

 

Από ζνα ςθμείο 

διζρχονται ................  

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

 

Από δφο ςθμεία 

διζρχεται ..................  

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

 

 

 

 

Εάν Ο είναι ζνα 
ςθμείο τθσ ευκείασ 
xϋx, τότε με αρχι το Ο 
ορίηονται δφο 
θμιευκείεσ Οx και Οxϋ, 
οι οποίεσ λζγονται 
αντικείμενεσ 
θμιευκείεσ. 
 
 
 

 
Θ φράςθ αντικείμενεσ 
προζκυψε από τθ 
χριςθ του ριματοσ 
αντίκειμαι που 
ςθμαίνει ότι 
βρίςκονται ςε 
αντίκεςθ και πιο 
ςυγκεκριμζνα ςε 
αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

Γ. Η ευκεία 
 
Εάν ζνα ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ προεκτακεί απεριόριςτα, τότε το νζο ςχιμα, που δεν 

ζχει οφτε αρχι οφτε τζλοσ, λζγεται  ...................................................................................  

 
 

 
Μια ευκεία ςυμβολίηεται με ζνα μικρό γράμμα από τα αρχικά του αλφαβιτου, π.χ. 
(ε), ι με δφο μικρά γράμματα από τα τελευταία του αλφαβιτου π.χ. xϋx, yϋy. 
 
 
 
6. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετιςετε τθν ευκεία. 

(α) Πόςεσ ευκείεσ μπορείτε να καταςκευάςετε που να διζρχονται από δφο 
ςθμεία; 

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

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

(β) Καταςκευάςτε ζνα ςθμείο και 3 ευκείεσ που να διζρχονται από αυτό το 
ςθμείο. Πόςεσ ακόμα τζτοιεσ ευκείεσ μπορείτε να καταςκευάςετε; 

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

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

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

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

Δ. Η θμιευκεία 
 
Εάν ζνα ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ προεκτακεί απεριόριςτα πζρα από το ζνα μόνο άκρο 

του, π.χ. το Β, τότε το νζο ςχιμα, που ζχει αρχι το Α αλλά  ...................................... , 

λζγεται  ................................................................................................................................  

 
 
 
 
Θ θμιευκεία ςυμβολίηεται με ζνα κεφαλαίο γράμμα που δθλϊνει τθν αρχι τθσ και ζνα 
μικρό από τα τελευταία γράμματα, π.χ. Αx, Βx ι ακόμα και ΑBx κ.λπ. 
 
 
 
 
7. Ανοίξτε το μικροπείραμα (mpb11.ggb) για να μελετιςετε τθν θμιευκεία. 

Πότε οι θμιευκείεσ Οx και Οxϋ είναι αντικείμενεσ θμιευκείεσ; 

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

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

 ....................................................................................................................................  
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mikropeiramata/mpb11.ggb


Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 § Β. 1.1. 

   

 

Πρόταςθ Διδαςκαλίασ και υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ v 1.0 ελίδα 21 από 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίπεδο είναι μια 

επιφάνεια, πάνω ςτθν 
οποία εφαρμόηει 
παντοφ θ ευκεία 

γραμμι. 
 
 

 
Η ονομαςία του 
επιπζδου δίνεται με 
ζνα κεφαλαίο 
γράμμα του 
αλφάβθτου π.χ. Ρ, , Σ 
κ.λπ. 
 
 

 

8. Απαντιςτε ςτα ακόλουκα ερωτιματα. Τα ερωτιματα μπορείτε να τα 
διερευνιςετε και ςτο μικροπείραμα (mpb11.ggb). 

 

(α) το παραπάνω ςχιμα να χαράξετε όλα τα ευκφγραμμα τμιματα, που ζχουν 

άκρα τα ςθμεία αυτά. Πόςα διαφορετικά ευκφγραμμα τμιματα είναι; ..............  

(β) το παραπάνω ςχιμα πόςεσ ευκείεσ μποροφμε να καταςκευάςουμε; ...............  

(γ) το παραπάνω ςχιμα πόςεσ θμιευκείεσ μποροφμε να καταςκευάςουμε; ..........  

 

9. Ανοίξτε το μικροπείραμα mpb12.ggb. Μελετιςτε τι ςχιμα γράφει κάκε ςθμείο. 

Ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ ευκείασ, θμιευκείασ και ευκφγραμμου τμιματοσ; 

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

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

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

 

Ε. Το επίπεδο 
 
10. Ανοίξτε το αρχείο mpb13.ggb. 

 Παρατθριςτε το επίπεδο. 

 Μελετιςτε τα κζματα (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο που είναι ςθμαντικά να γνωρίηετε 
για το επίπεδο). 
Καταγράψτε το 1ο ςθμαντικό κζμα που χρειάηεται να γνωρίηετε για το 
επίπεδο. 
 ................................................................................................................................  

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

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

Καταγράψτε το 2ο ςθμαντικό κζμα που χρειάηεται να γνωρίηετε για το 
επίπεδο. 
 ................................................................................................................................  

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

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

mikropeiramata/mpb11.ggb
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το τρίγωνο ΑΒΓ, τα 
τμιματα ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ 
που ορίηονται από 
δφο κορυφζσ, 
λζγονται πλευρζσ του 
τριγϊνου. 
 

 
Σο τετράπλευρο ΑΒΓΔ 
με κορυφζσ τα ςθμεία 
Α, Β, Γ, Δ ζχει πλευρζσ 
τα τμιματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, 
ΔΑ που ορίηονται από 
διαδοχικζσ κορυφζσ. 
Σα τμιματα ΑΓ και ΒΔ, 
που ορίηονται από μθ 
διαδοχικζσ κορυφζσ, 
λζγονται διαγϊνιεσ 
του τετραπλεφρου.  

 

Καταγράψτε το 3ο ςθμαντικό κζμα που χρειάηεται να γνωρίηετε για το 
επίπεδο. 
 ................................................................................................................................  

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

Καταγράψτε το 4ο ςθμαντικό κζμα που χρειάηεται να γνωρίηετε για το 
επίπεδο. 
 ................................................................................................................................  

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

Καταγράψτε το 5ο ςθμαντικό κζμα που χρειάηεται να γνωρίηετε για το 
επίπεδο. 
 ................................................................................................................................  

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

 

11. Ζςτω ζνα τρίγωνο, με κορυφζσ τα ςθμεία Α, Β, Γ και ζνα τετράπλευρο, με 
κορυφζσ τα ςθμεία Α, Β, Γ, Δ. Ροια ονομαςία ζχουν τα ευκφγραμμα τμιματα 
που βλζπετε ςτα ςχιματα; 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

12. Στο ςχιμα φαίνονται πζντε ςθμεία, τα Α, Β, Γ, Δ και Ε. Να χαράξετε όλα τα 
ευκφγραμμα τμιματα, που ζχουν άκρα τα ςθμεία αυτά. Να γράψετε τα 
ευκφγραμμα τμιματα. Ρόςα διαφορετικά ευκφγραμμα τμιματα είναι; 

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

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.2. Γωνία, Γραμμι, Επίπεδα ςχιματα, 
Ευκφγραμμα ςχιματα, Κςα ςχιματα 


Οι γωνιζσ ςτθ φφςθ, 
ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα και ςτισ 
ανκρϊπινεσ 
καταςκευζσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κάκε μία από τισ 
περιοχζσ που 
χωρίηεται το 
επίπεδο μαηί με τισ 
θμιευκείεσ Οx και 
Οy ονομάηεται 
γωνία. 

 
Σο ςθμείο Ο λζγεται 
κορυφι τθσ γωνίασ 
και οι θμιευκείεσ 
Οx και Οy λζγονται 
πλευρζσ τθσ γωνίασ. 

 
Οι γωνίεσ που 
ςχθματίηονται 
ςυμβολίηονται 

ˆxOy ι ˆyOx  (το 

γράμμα τθσ κορυ-
φισ Ο γράφεται 
πάντα ςτθ μζςθ) ι 
με ζνα μικρό 

γράμμα, π.χ. ̂ . 

13. Δϊςτε παραδείγματα γωνιϊν που ζχετε δει: 

 τθ φφςθ: 
 .............................................................................................................................  

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

 το ανκρϊπινο ςϊμα: 
 .............................................................................................................................  

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

 τισ ανκρϊπινεσ καταςκευζσ: 
 .............................................................................................................................  

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

14. Γωνία 
Α. χεδιάςτε δφο θμιευκείεσ Οx και Οy. 
Β. ε πόςεσ περιοχζσ χωρίηεται το επίπεδο; Να τα ονοματίςετε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Κυρτι και μθ κυρτι γωνία. Ρειραματιςτείτε με το μικροπείραμα mpb14.ggb. 
Α. Ποια γωνία λζγεται κυρτι; 
  .............................................................................................................................  

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

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

Β. Ποια γωνία λζγεται μθ κυρτι; 
  .............................................................................................................................  

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

  .............................................................................................................................  
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Στο τρίγωνο και 
ςτο τετράπλευρο 

 
Όταν λζμε, π.χ. θ 
γωνία Α του 
τριγϊνου ΑΒΓ, 
εννοοφμε τθ γωνία 
που ζχει αρχι το Α 
και οι πλευρζσ τθσ 
είναι θ προζκταςθ 
των ευκυγράμμων 
τμθμάτων ΑΒ, ΑΓ 
και περιζχει το 
τρίγωνο. 

 
Θ γωνία Â  λζμε ότι 
περιζχεται μεταξφ 
των πλευρϊν ΑΒ και 
ΑΓ του τριγϊνου. 

 
Λζμε ότι ςτο 
τρίγωνο θ πλευρά 
ΒΓ είναι απζναντι 

ςτθ γωνία Â , ενϊ 

οι γωνίεσ B̂ και Γ̂  
είναι προςκείμενεσ 
τθσ πλευράσ ΒΓ. 

 
 

 
Σεκλαςμζνθ 
γραμμι είναι μια 
πολυγωνικι 
γραμμι, που 
αποτελείται από 
διαδοχικά 
ευκφγραμμα 
τμιματα, τα οποία 
δε βρίςκονται ςτθν 
ίδια ευκεία. 

 
Ευκφγραμμο ςχιμα 
ονομάηεται κάκε 
τεκλαςμζνθ 
γραμμι, τθσ οποίασ 
τα άκρα 
ςυμπίπτουν. 

 
Μια τεκλαςμζνθ 
γραμμι ονομάηεται 
κυρτι, όταν θ 
προζκταςθ κάκε 
πλευράσ τθσ αφινει 
όλεσ τισ άλλεσ 
πλευρζσ ςτο ίδιο 
θμιεπίπεδο. 
Διαφορετικά 
λζγεται μθ κυρτι. 

16. Το τρίγωνο ……………. ζχει ……….. γωνίεσ, τισ ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ ζχει γωνίεσ, που κακεμιά τουσ περιζχει το τετράπλευρο. 

Οι γωνίεσ αυτζσ είναι οι ………………………………………………………………………………. που 
γράφονται και ωσ εξισ: …………………………… 

 
 
 
 
 

Ευκφγραμμα ςχιματα. 
 
18. Να ςχεδιάςετε μία κυρτι και μία μθ κυρτι τεκλαςμζνθ γραμμι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Να ςχεδιάςετε ζνα κυρτό ευκφγραμμο ςχιμα και ζνα μθ κυρτό ευκφγραμμο ςχιμα. 
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Κςα ςχιματα 

 
Δφο ευκφγραμμα 
ςχιματα λζγονται 
ίςα, αν ςυμπίπτουν, 
όταν τοποκετθκοφν 
το ζνα επάνω ςτο 
άλλο με κατάλλθλο 
τρόπο. 

 
τα ίςα ςχιματα, τα 
ςτοιχεία που 
ςυμπίπτουν, 
δθλαδι οι κορυφζσ, 
οι πλευρζσ και οι 
γωνίεσ, 
ονομάηονται 
αντίςτοιχα ςτοιχεία 
των ςχθμάτων 
αυτϊν. 

20. Ροιεσ γωνίεσ και ποια ευκφγραμμα ςχιματα ςχθματίηονται από τισ ευκείεσ του 
ακόλουκου ςχιματοσ; 

 

 
 

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................  
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Β.1.3. Μζτρθςθ, ςφγκριςθ και ιςότθτα ευκυγράμμων τμθμάτων – 
Απόςταςθ ςθμείων – Μζςο ευκφγραμμου τμιματοσ 

 
Σο απλοφςτερο 
ςχιμα, του οποίου 
το μικοσ μπορεί να 
μετρθκεί, είναι το 
ευκφγραμμο τμιμα 
και αποτελεί βαςικό 
ςτοιχείο των άλλων 
ευκυγράμμων 
ςχθμάτων. 
 
 
 
 

 
Κάκε ςφγκριςθ ενόσ 
μεγζκουσ με τθν 
αντίςτοιχθ μονάδα 
λζγεται μζτρθςθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Πϊσ ορίηεται θ 
απόςταςθ δφο 
ςθμείων και πωσ 
μετριζται; 

 

21. Να κάνετε τισ αντιςτοιχίςεισ των εικόνων κάκε οργάνου μζτρθςθσ με το όνομά του. 

 
 
 
 
 

(Α) Μετροταινία 

 
 
 
 
 
 

(Β) Μικρόμετρο 

 
 
 
 

(Γ) Τποδεκάμετρο 

 
22. Μελετιςτε το υποδεκάμετρο που ζχετε μαηί ςασ. 

Για να μετριςετε το μικοσ ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ χρθςιμοποιείτε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ςχζςθ μεταξφ των υποδιαιρζςεων του μζτρου είναι θ ακόλουκθ 
 

Μονάδα μικουσ είναι το «μζτρο» (m) 

 Για να μετριςετε, ζνα ευκφγραμμο τμιμα, χρθςιμοποιείτε ζνα αντίγραφο του 
μζτρου και κάνετε τθ ςφγκριςθ μ’ αυτό. 

 Εάν όμωσ το μικοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ είναι πολφ μεγαλφτερο ι πολφ 
μικρότερο από το μικοσ του μζτρου, επιλζγετε, για τθ μζτρθςθ ζνα πολλαπλάςιο 
ι μια υποδιαίρεςθ του μζτρου για το ςκοπό αυτό. 

 Για να μετριςετε ςχετικά μικρά μικθ χρθςιμοποιείτε, ςυνικωσ, το υποδεκάμετρο, 

που είναι το ζνα δζκατο 
1

10

 
 
 

 του μζτρου. 

 Για μεγαλφτερα μικθ, όπωσ π.χ. ζναν τοίχο ι τισ διαςτάςεισ ενόσ οικοπζδου, 
χρθςιμοποιείτε τθ μετροταινία. 

 Για πολφ μικρά μικθ π.χ. τθ διάμετρο μιασ βίδασ ι το πάχοσ μιασ λαμαρίνασ, 
χρθςιμοποιείτε το παχφμετρο ι το μικρόμετρο, αντίςτοιχα. 

 

(i) 

(ii) 

(iii) 
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H ζννοια τθσ 
απόςταςθσ 
ςθμείων είναι από 
τισ πιο 
ςυνθκιςμζνεσ 
γεωμετρικζσ 
ζννοιεσ, π.χ. 
απόςταςθ δφο 
πόλεων κ.λπ. 
 
 
 

 
Απόςταςθ δφο 
ςθμείων Α και Β 
λζγεται το μικοσ 
του ευκφγραμμου 
τμιματοσ ΑΒ, που 
τα ενϊνει. 

 
Με το ςφμβολο ΑΒ 
εννοοφνται 
ταυτόχρονα δφο 
διαφορετικά 
πράγματα: 
Σο ευκφγραμμο 
τμιμα ΑΒ, αλλά και 
το μικοσ αυτοφ του 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ ΑΒ. 
 
Για να ξεχωρίςετε 
το μικοσ, ςυνικωσ 
χρθςιμοποιείται ο 
ςυμβολιςμόσ (ΑΒ). 
Ωςτόςο για 
απλοφςτευςθ, 
μπορείτε να 
γράψετε: μικοσ ΑΒ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μζςο ενόσ 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ ΑΒ 
ονομάηεται το 
ςθμείο Μ του 
τμιματοσ, που 
απζχει εξίςου από 
τα άκρα του. 

 

Ονομαςία 
μονάδασ μικουσ 

φμβολο χζςθ με το μζτρο 

Πολλαπλάςιο 
του μζτρου 

Χιλιόμετρο Km 1 Km = 1000 m 

 ΜΕΣΡΟ m  

Τποδιαιρζςεισ 
του μζτρου 

Δεκατόμετρο ι 
παλάμθ 

dm 1 dm = 
1

10
m = 0,1 m  

Εκατοςτόμετρο ι 
πόντοσ 

cm 1 cm = 
1

100
m = 0,01 m  

Χιλιοςτόμετρο ι 
χιλιοςτό 

mm 1 mm = 
1

1000
m = 0,001 m  

 
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 

 1 dm = 10 cm = 100 mm 

  1 cm = 10 mm 
23. Ρϊσ μπορείτε να βρείτε το μικοσ ενόσ ευκυγράμμου τμιματοσ: 

Αν ζχετε τα ςθμεία Α και Β: 
1. Χαράηετε το ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ 
2. Σο μετράτε με το κατάλλθλο μζτρο. 
3. Βρίςκετε το μικοσ. 

 
24. Να βρείτε τθν απόςταςθ των ςθμείων Α και Β. 

 
1. Ζχετε τα ςθμεία Α και Β. 
2. Χαράηετε το ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ. 
3. Σο μετράτε με το υποδεκάμετρο. 
4. Βρίςκετε ότι ζχει μικοσ 3,8 cm. 
5. Λζτε ότι θ απόςταςθ των ςθμείων Α και Β είναι 3,8 cm. 
6. Γράφετε ΑΒ = 3,8 cm. 

 
25. Να πραγματοποιιςετε μία δικι ςασ μζτρθςθ. Καταγράψτε τα βιματα και το 

αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ. 
 .......................................................................  

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

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

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

26. Ζχετε ακοφςει τθ φράςθ: «Βριςκόμαςτε ςτο μζςο τθσ διαδρομισ»; Τι 
καταλαβαίνετε; Τι ςθμαίνει απζχουμε τθν ίδια απόςταςθ από τα δφο άκρα; Τι 
ονομάηεται μζςο του ευκυγράμμου τμιματοσ; 

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

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

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

Α 

Β 
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Οποιοδιποτε 
ευκφγραμμο τμιμα 
ΑΒ ζχει πάντα ζνα 
μζςο Μ, που είναι 
και μοναδικό. 

 

 

27. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb15.ggb. Μελετιςτε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
μπορεί να πραγματοποιθκεί ςφγκριςθ μεταξφ δφο ευκυγράμμων τμθμάτων. 
Καταγράψτε τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ςασ. 

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

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

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

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

28. Να ςχεδιάςετε το ευκφγραμμο τμιμα ΓΔ, το οποίο είναι ίςο με το τμιμα ΑΒ: (α) με 
το υποδεκάμετρο και (β) με διαβιτθ. 

 
 
 
 
 
 

Να καταγράψετε τα βιματα που κα ακολουκιςετε: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
29. Ροια είναι τα βιματα που κα ακολουκιςετε για να βρείτε το μζςο του 

ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ. 
 
 .............................................................  

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................  
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Β.1.4. Ρρόςκεςθ και αφαίρεςθ ευκυγράμμων τμθμάτων 



 
Για να προςκζςετε 
ευκφγραμμα 
τμιματα, τα 
τοποκετείτε 
διαδοχικά πάνω ςε 
μια ευκεία. Σο 
τμιμα που ζχει 
άκρα τθν αρχι του 
πρϊτου και το 
τζλοσ του 
τελευταίου είναι το 
άκροιςμά τουσ. 

 
Για να αφαιρζςετε 
δφο ευκφγραμμα 
τμιματα, τα 
τοποκετείτε με 
κοινι αρχι ςτθν 
ίδια θμιευκεία. Σο 
τμιμα που αρχίηει 
από το τζλοσ του 
μικρότερου και 
καταλιγει ςτο τζλοσ 
του μεγαλφτερου 
αποτελεί τθ 
διαφορά τουσ. 

 
Μία τεκλαςμζνθ 
γραμμι ζχει μικοσ 
το άκροιςμα των 
μθκϊν των 
ευκυγράμμων 
τμθμάτων, από τα 
οποία αποτελείται. 

 
Σο μικοσ ενόσ 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ ΑΒ, είναι 
μικρότερο από το 
μικοσ κάκε 
τεκλαςμζνθσ 
γραμμισ με τα ίδια 
άκρα Α και Β. 

 
Σο άκροιςμα των 
πλευρϊν ενόσ 
ευκφγραμμου 
ςχιματοσ, κα το 
λζμε περίμετρο του 
ςχιματοσ. 

30. Στο παρακάτω ςχιμα, μεταξφ των διαδρομϊν ΑΒΓΔ και ΑΕΔ, να βρείτε ποια 
διαδρομι από τισ δφο είναι θ ςυντομότερθ, για να πάει κάποιοσ/α από τθν πόλθ Α 
ςτθν πόλθ Δ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Να βρείτε τθν διαφορά των διαδρομϊν αυτϊν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Στο παρακάτω ςχιμα: 
Α. να βρείτε ποια διαδρομι από τισ δφο είναι θ ςυντομότερθ, για να πάει κάποιοσ 

από τθν πόλθ Α ςτθν πόλθ Β. 
Β. μπορείτε να βρείτε ςυντομότερθ διαδρομι από τθν πόλθ Α ςτθν πόλθ Β με τθν 

προχπόκεςθ ότι κα περάςετε και από τουλάχιςτον μία άλλθ πόλθ; 
Γ. Τι ςυμπζραςμα μπορείτε να βγάλετε για το μικοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ 

ΑΒ, ςε ςχζςθ με το μικοσ κάκε τεκλαςμζνθσ γραμμισ με τα ίδια άκρα Α και Β. 

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................  
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Πρόταςθ Διδαςκαλίασ και υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ v 1.0 ελίδα 30 από 64 

33. Να βοθκιςετε τον ταχυδρόμο να παραδϊςει ζνα γράμμα express ςτθ διεφκυνςθ Β, 
και άλλα τρία ςτισ διευκφνςεισ Γ, Δ, Ε και να επιςτρζψει ςτο Ταχυδρομείο Στόχοσ 
ςασ είναι να εντοπίςετε τθν μικρότερθ διαδρομι. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα 
mpb16.ggb. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................  
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Πρόταςθ Διδαςκαλίασ και υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ v 1.0 ελίδα 31 από 64 

Β.1.6. Είδθ γωνιϊν, Κάκετεσ ευκείεσ 


 
Είδθ γωνιϊν 
 

 

34. Σε όλα τα παρακάτω αντικείμενα ςχθματίηονται διάφορεσ γωνίεσ ανάλογα με τθ 
ςχετικι κζςθ, κάκε φορά, δφο θμιευκειϊν που ζχουν ζνα κοινό ςθμείο, όπωσ π.χ. 
είναι οι δείκτεσ του ρολογιοφ, τα πόδια των ανκρϊπων, τα φτερά του αετοφ κ.λπ. Η 
ςειρά που τοποκετικθκαν τα διάφορα ςκίτςα είναι τυχαία. Μπορείτε να βρείτε τθ 
ςωςτι αντιςτοιχία; 

 

 
35. Το ςπίτι τθσ ακόλουκθσ εικόνασ ζχει δφο καμινάδεσ. 

Α. Ροια είναι θ μεταξφ τουσ διαφορά; 
Β. Ροια από τισ δφο είναι κάκετθ ςτθ ςτζγθ και γιατί; 
Γ. Γενικότερα, είναι δυνατό να υπάρχουν κάκετεσ ευκείεσ, χωρίσ απαραίτθτα να 

είναι αυτζσ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Ορκι γωνία λζγεται 
θ γωνία τθσ οποίασ 
το μζτρο είναι ίςο με 
90

ο
. 

 
Οι πλευρζσ τθσ 
ορκισ γωνίασ είναι 
κάκετεσ θμιευκείεσ. 
 

 
Οξεία γωνία λζγεται 
κάκε γωνία με μζτρο 
μικρότερο των 90

ο
. 

 

 
Αμβλεία γωνία 
λζγεται κάκε γωνία 
με μζτρο 
μεγαλφτερο των 90

ο
 

και μικρότερο των 
180

ο
. 

 

 
Ευκεία γωνία 
λζγεται θ γωνία τθσ 
οποίασ το μζτρο 
είναι ίςο με 180

ο
. 

 
Οι πλευρζσ τθσ 
ευκείασ γωνίασ είναι 
αντικείμενεσ 
θμιευκείεσ. 
 

 
Μθ κυρτι γωνία 
λζγεται κάκε γωνία 
με μζτρο 
μεγαλφτερο των 
180

ο
 και μικρότερο 

των 360
ο
. 

36. Ρϊσ μπορείτε να καταςκευάςετε μία γωνία; Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα 
mpb17.ggb για να καταςκευάςετε μερικζσ γωνίεσ μζςω του υπολογιςτι και του 
λογιςμικοφ GeoGebra. Μπορείτε να περιγράψετε τον τρόπο καταςκευισ; 

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

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

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

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

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

Στθ ςυνζχεια, κα χρειαςτεί να χρθςιμοποιιςετε το μοιρογνωμόνιό ςασ για να 
καταςκευάςετε τισ γωνίεσ ςτα επόμενα ερωτιματα. 

 
37. Να καταςκευάςετε μία ορκι γωνία. 
 

 

 

38. Να καταςκευάςετε μία οξεία γωνία. 
 

 

 

39. Να καταςκευάςετε μία αμβλεία γωνία. 
 

 

 

40. Να καταςκευάςετε μία ευκεία γωνία. 
 

 

 

41. Να καταςκευάςετε μία μθ κυρτι γωνία. 
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Μθδενικι γωνία 
λζγεται θ γωνία τθσ 
οποίασ το μζτρο 
είναι ίςο με 0

ο
. 

 

 
Πλιρθσ γωνία 
λζγεται θ γωνία τθσ 
οποίασ το μζτρο 
είναι ίςο με 360

ο
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δφο ευκείεσ είναι 
κάκετεσ όταν οι 
γωνίεσ που 
ςχθματίηουν αυτζσ 
τεμνόμενεσ, είναι 
ορκζσ. 
 
Με τθ ςχζςθ  

ε1   ε2 
περιγράφεται ότι 
«η ε1 είναι κάθετη 
ςτην ε2». 
 

 
το ςχιμα θ 
κακετότθτα 
ςυμβολίηεται ωσ 
εξισ:

 

42. Να καταςκευάςετε μία μθδενικι και μία πλιρθ γωνία. Τι παρατθρείτε; 

 

 

 

Παρατθρϊ ότι:  ....................................................................................................................  

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

43. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb18.ggb. Να βρείτε το μζτρο μερικϊν κυρτϊν και 
μθ κυρτϊν γωνιϊν. Καταγράψτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογιςμόσ του 
μζτρου των γωνιϊν με τθ χριςθ του μοιρογνωμονίου. 

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

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

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

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

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

44. Να χρθςιμοποιιςετε το μοιρογνωμόνιο για να μετριςετε πόςεσ μοίρεσ είναι κάκε 
γωνία. 

 

 

Θ γωνία ΓΑΒ είναι: ………………. Θ γωνία ……………………………….. 

 

 

Θ γωνία ……………………………….. Θ γωνία ……………………………….. 

 
45. Ρϊσ μπορεί να διαπιςτωκεί ότι δφο τεμνόμενεσ ευκείεσ είναι κάκετεσ; 

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

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

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

(α) 
(β) 

(γ) (δ) 
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το ςυγκεκριμζνο 
ςχεδιαςμό μποροφν 
να προςδιοριςτοφν 
δφο περιπτϊςεισ: 
 
1θ περίπτωςθ: Σο 
ςθμείο Α ανικει 
ςτθν ε. 
 
2θ περίπτωςθ: Σο 
ςθμείο Α δεν ανικει 
ςτθν ε. 

46. Ρϊσ μποροφν να καταςκευαςτοφν δφο κάκετεσ ευκείεσ; 
 

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

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

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

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

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

47. Να ςχεδιάςετε ευκεία εϋ, που διζρχεται από ςθμείο Α και είναι κάκετθ ςε ευκεία ε. 
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Β.1.5. Μζτρθςθ, ςφγκριςθ και ιςότθτα γωνιϊν, Διχοτόμοσ γωνίασ


 

 
Θ μζτρθςθ των 
γωνιϊν γίνεται με το 
μοιρογνωμόνιο. 
 
 

 
Ο αρικμόσ που 
προκφπτει από τθ 
μζτρθςθ ονομάηεται 
μζτρο τθσ γωνίασ. 
 
 

 
Μονάδα μζτρθςθσ 
των γωνιϊν είναι θ 
μοίρα, που 
γράφεται: 1

ο
. 

 

 
Είναι: 1

ο
 = 60ϋ 

(πρϊτα λεπτά) και  
1ϋ = 60ϋϋ (δεφτερα 
λεπτά). 
 

 
Κάκε γωνία ζχει 
μοναδικό μζτρο που 
εξαρτάται μόνο από 
το «άνοιγμα» των 
πλευρϊν τθσ. 
 

 
Αν δφο γωνίεσ ζχουν 
το ίδιο μζτρο είναι 
ίςεσ. 
 

 

 
 
48. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb19.ggb. Να ςυγκρίνετε τισ γωνίεσ ω και φ. Ροια 

γωνία είναι μεγαλφτερθ; Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να γίνει θ ςφγκριςθ; 
 

 
 

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

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

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

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

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

49. Να ςυγκρίνετε τισ προςκείμενεσ ςτθ βάςθ γωνίεσ ενόσ ιςοςκελοφσ τριγϊνου. 

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

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

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

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

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

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

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Διχοτόμοσ γωνίασ 
ονομάηεται θ 
θμιευκεία που ζχει 
αρχι τθν κορυφι τθσ 
γωνίασ και τθ χωρίηει 
ςε δφο ίςεσ γωνίεσ. 
 
 

50. Δίνεται μια γωνία ˆxOy . Να καταςκευάςετε τθν διχοτόμο τθσ. 

 
 

1οσ τρόποσ: Με το μοιρογνωμόνιο 
 
 ...................................................................  

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

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

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

2οσ τρόποσ: Με δίπλωςθ χαρτιοφ 

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

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

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

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

 
51. Μελετιςτε το μικροπείραμα mpb110.ggb. Δείτε πϊσ καταςκευάηετε θ διχοτόμοσ με 

τθ βοικεια του λογιςμικοφ. Επιχειριςτε τθ διερεφνθςθ. Καταγράψτε τι 
παρατθρείτε. 

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

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

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

52. Ο Γιάννθσ παίηει το παιχνίδι του κρυμμζνου Θθςαυροφ... Εργαςτείτε ςτο 
μικροπείραμα mpb111.ggb. 

 

mikropeiramata/mpb110.ggb
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Β.1.7. Εφεξισ και διαδοχικζσ γωνίεσ, Άκροιςμα γωνιϊν 



 
Εφεξισ γωνίεσ 
ονομάηονται δφο 
γωνίεσ που ζχουν 
τθν ίδια κορυφι, μία 
κοινι πλευρά και δεν 
ζχουν κανζνα άλλο 
κοινό ςθμείο. 
 

 
Θ λζξθ εφεξισ 
χρθςιμοποιείται για 
να προςδιορίςει τθ 
φράςθ: 
από εδϊ και ςτο εξισ 
ι από εδϊ 
και πζρα. 
 

 
Διαδοχικζσ γωνίεσ 
λζγονται περιςςό-
τερεσ από δφο γω-
νίεσ, που βρίςκονται 
ςτο ίδιο επίπεδο και 
κακεμιά από αυτζσ 
είναι εφεξισ γωνία 
με τθν προθγοφμενθ 
ι τθν επόμενι τθσ. 

53. Σε κακζνα από τα παρακάτω τρία ςχιματα υπάρχουν δφο γωνίεσ ̂ και ̂ . 

Συμπλθρϊςτε τα κενά ςτθν πρόταςθ που αντιςτοιχεί ςε κακζνα από τα τρία 
ςχιματα και δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Οι γωνίεσ ω και φ, ζχουν κοινι τθν ……….…… και τθν …………... και κανζνα άλλο 

κοινό ςθμείο. Οι γωνίεσ αυτζσ ονομάηονται …………………… 

ii. Οι γωνίεσ ω και φ, ζχουν μόνο κοινι ………..….. και κανζνα άλλο κοινό ςθμείο. 

iii. Οι γωνίεσ ω και φ, ζχουν κοινι τθν ………………… μία ………………………… και 

…………………… 

54. Να καταγράψετε ποιεσ γωνίεσ είναι διαδοχικζσ ςτο ακόλουκο ςχιμα: 

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

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

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

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

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

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

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

 
55. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb112.ggb. Διερευνιςτε τισ τρεισ περιπτϊςεισ που 

προςδιορίςτθκαν ςτο προθγοφμενο παράδειγμα. Στθ ςυνζχεια να εργαςτείτε ςτισ 

ερωτιςεισ, ϊςτε να διαπιςτϊςετε τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να γίνουν δφο 

γωνίεσ εφεξισ. Καταγράψτε πϊσ μποροφν να γίνουν δφο γωνίεσ εφεξισ. 

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Για να προςτεκοφν 

δφο γωνίεσ ζςτω ̂ , 

̂ , δθλαδι να 

βρεκεί μια τρίτθ 
γωνία, που να είναι 
το άκροιςμά τουσ, 
τότε: 

 Κάνουμε τισ γω-
νίεσ εφεξισ. 

 χθματίηεται μία 
νζα γωνία. 

Σο μζτρο τθσ είναι το 

μζτρο  ̂ˆ  , 

δθλαδι είναι το 
άκροιςμα των 

μζτρων ( ̂  και ̂ ), 

των δφο γωνιϊν. 

56. Δίνεται ευκεία xϋx. Από ζνα ςθμείο Ο τθσ ευκείασ και προσ το ίδιο μζροσ τθσ, ζχουν 
ςχεδιαςτεί δυο θμιευκείεσ Οy και Οz. Να βρείτε το άκροιςμα των τριϊν γωνιϊν, 
που ςχθματίηονται, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. 

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

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

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

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

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

57. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb113.ggb και πειραματιςτείτε επιλζγοντασ 
διαφορετικζσ γωνίεσ και υπολογίηοντασ το άκροιςμα των γωνιϊν. Ελζγξτε αν ιςχφει 
ο τρόποσ εφρεςθσ ακροίςματοσ γωνιϊν που περιγράφθκε ςτο περικϊριο αριςτερά. 

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

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

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

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

58. Μπορείτε να υπολογίςετε το μζτρο του ακροίςματοσ των γωνιϊν χωρίσ να 
ακολουκιςετε τθ διαδικαςία που ζχει περιγραφεί; Εξθγιςτε. 
 .............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

mikropeiramata/mpb113.ggb


Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 § Β. 1.8. 
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Β.1.8. Ραραπλθρωματικζσ, ςυμπλθρωματικζσ 
και κατακορυφιν γωνίεσ 



 
Παραπλθρωματικζσ 
γωνίεσ ονομάηονται 
δφο γωνίεσ που ζχουν 
άκροιςμα 180

ο
. Θ κάκε 

μία από αυτζσ λζγεται 
παραπλθρωματικι τθσ 
άλλθσ. 

Αν ̂  και ̂  οι δφο 

γωνίεσ κα ιςχφει: 

ˆ̂    180
Ο 

 

 
υμπλθρωματικζσ 
γωνίεσ ονομάηονται 
δφο γωνίεσ που 
ζχουν άκροιςμα 
90

ο
. Θ κάκε μία από 

αυτζσ λζγεται 
ςυμπλθρωματικι 
τθσ άλλθσ. 

Αν ̂  και ̂  οι δφο 

γωνίεσ κα ιςχφει: 

ˆ̂    90
Ο
 

 
 

 
Κατακορυφιν 
γωνίεσ ονομάηονται 
δφο γωνίεσ που 
ζχουν τθν κορυφι 
τουσ κοινι και τισ 
πλευρζσ τουσ 
αντικείμενεσ 
θμιευκείεσ. 

59. Να ςχεδιάςετε δφο εφεξισ γωνίεσ με ονόματα ˆxOy και ˆyOz , για τισ οποίεσ οι μθ 

κοινζσ πλευρζσ τουσ είναι αντικείμενεσ θμιευκείεσ. Να βρείτε το άκροιςμα των δφο 
γωνιϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Να ςχεδιάςετε δφο εφεξισ γωνίεσ με ονόματα ˆxOy και ˆyOz , για τισ οποίεσ οι μθ 

κοινζσ πλευρζσ τουσ είναι κάκετεσ θμιευκείεσ. Να βρείτε το άκροιςμα των δφο 
γωνιϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Σε ποιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ οι γωνίεσ είναι κατακορυφιν και γιατί; 

Α. 

 

Γ. 

 

Ε. 

 

Β. 

 

Δ. 
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Για να βρείτε το μζτρο 
τθσ παραπλθρωμα-
τικισ μιασ γωνίασ 
μπορείτε να 
αξιοποιιςετε τθ 
ςχζςθ: 

ˆ̂    180
Ο
. 

 
Για να ςχεδιάςετε τθν 
παραπλθρωματικι 

μιασ γωνίασ ˆxOy , 

προεκτείνετε τθν 
πλευρά αυτισ Ox 
προσ το μζροσ του Ο, 
οπότε ζχετε τθν 
θμιευκεία Οxϋ, 
αντικείμενθ τθσ Οx. 
Ζτςι ςχθματίηεται θ 

γωνία ˆyOx , που 

είναι παραπλθρω-

ματικι τθσ ˆxOy και 

ζχει μζτρο το ̂ , 

ϊςτε να ιςχφει 

 ̂ˆ    180
Ο
. 

 
Για να ςχεδιάςετε τθ 
ςυμπλθρωματικι 

μιασ γωνίασ ˆxOy , 

φζρνετε τθν 

θμιευκεία Οxϋ Οx 
προσ το μζροσ του 
θμιεπιπζδου που 
βρίςκεται θ Οy. Ζτςι 
ςχθματίηεται θ 

γωνία ˆyOx , που 

είναι ςυμπλθρω-

ματικι τθσ ˆxOy  και 

ζχει μζτρο το ̂ , ϊςτε 

να είναι  

 ̂ˆ    90
Ο
. 

 
Για να βρείτε το μζτρο 
τθσ ςυμπλθρωματικισ 
μιασ γωνίασ αξιο-
ποιείτε τθ ςχζςθ  

ˆ̂    90
Ο
. 

62. Δίνεται θ γωνία ˆxOy  με μζτρο ̂  = 72ο. Να βρείτε και να ςχεδιάςετε τθν 

παραπλθρωματικι τθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Δίνεται θ γωνία ˆxOy  με μζτρο ̂  = 33ο. Να βρείτε και να ςχεδιάςετε τθν 

ςυμπλθρωματικι τθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Δφο κατακορυφιν 
γωνίεσ είναι ίςεσ. 

64. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb114.ggb. 
(Α) Ελζγξετε αν ιςχφει ότι δφο κατακορυφιν γωνίεσ είναι ίςεσ. 
(Β) Διερευνιςτε τα ερωτιματα του μικροπειράματοσ και καταγράψτε τισ 

παρατθριςεισ που προζκυψαν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
65. Να δικαιολογιςετε γιατί δφο κάκετεσ ευκείεσ ςχθματίηουν τζςςερισ ορκζσ γωνίεσ. 

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Β.1.9. Θζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο 


 

 
Δφο ευκείεσ του 
ιδίου επιπζδου 
λζγονται 
παράλλθλεσ, αν δεν 
ζχουν κοινό ςθμείο 
όςο κι αν 
προεκτακοφν. 
 
 
 

 
Δφο ευκείεσ του 
ιδίου επιπζδου που 
ζχουν ζνα κοινό 
ςθμείο ονομάηονται 
τεμνόμενεσ και το 
κοινό τουσ ςθμείο 
λζγεται ςθμείο τομισ 
των δφο ευκειϊν. 
 

 
Δφο ευκείεσ που 
βρίςκονται ςτο ίδιο 
επίπεδο ι κα είναι 
παράλλθλεσ ι κα 
τζμνονται. 
 

 
Για να δθλωκεί ότι 

δφο ευκείεσ ε1, και ε2 
είναι παράλλθλεσ, 
χρθςιμοποιείται το 
ςφμβολο "//". Θ 
ςχζςθ γράφεται:  
ε1 // ε2. 

66. Να ςχεδιάςετε παράλλθλεσ ευκείεσ ςε κάκε μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ. 

 
67. Να ςχεδιάςετε τεμνόμενεσ ευκείεσ ςε κάκε μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ. 
 

 
 
 
68. Να εξετάςετε αν οι ακόλουκεσ ευκείεσ είναι τεμνόμενεσ. Τι παρατθρείτε ςε κάκε μία 

περίπτωςθ; 

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Δφο ευκφγραμμα 
τμιματα που 
βρίςκονται πάνω ςε 
δφο παράλλθλεσ 
ευκείεσ, κα λζγονται 
παράλλθλα 
ευκφγραμμα 
τμιματα και ιςχφει 
ότι ΑΒ // ΓΔ. 

 
Δφο ευκείεσ του 
επιπζδου κάκετεσ ςε 
μια ευκεία είναι 
μεταξφ τουσ 
παράλλθλεσ. 
 
Από ζνα ςθμείο Α, 
εκτόσ ευκείασ ε, 
διζρχεται μία και 
μοναδικι ευκεία ε1 
παράλλθλθ ςτθν ε. 

 
Ο Ευκλείδθσ ςτα 
«τοιχεία» ορίηει ωσ 
παράλλθλεσ: «ΣΙ 
ΕΤΘΕΙΕ ΕΚΕΙΝΕ ΠΟΤ 
ΕΤΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΟ 
ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΚΣΕΙΝΟΜΕΝΕ 
ΕΠ' ΑΠΕΙΡΟΝ ΚΙ ΑΠΟ 
ΣΑ ΔΤΟ ΜΕΡΘ ΔΕ 
ΤΝΑΝΣΩΝΣΑΙ Ε 
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠ' ΑΤΣΑ». 
 
Σο ςθμαντικότερο ζρ-
γο Γεωμετρίασ ςτθν 
αρχαιότθτα ιταν τα 
«τοιχεία» (13 βι-
βλία) του Ευκλείδθ 
(330 - 270 π.Χ.), που 
απετζλεςε ςτακμό 
ςτθ Γεωμετρία και 
αναδείχτθκε ςε πρό-
τυπο μακθματικισ 
ςκζψθσ. Είναι ςθμα-
ντικό να γνωρίηουμε 
ότι τα «τοιχεία» του 
Ευκλείδθ αναγνωρί-
ηονται διεκνϊσ ωσ 
ζνα από τα μεγαλφτε-
ρα επιτεφγματα του 
ανκρωπίνου πνεφμα-
τοσ. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονόσ ότι μαηί με 
τθ Βίβλο είναι από τα 
ςυγγράμματα που 
είχαν τισ περιςςότε-
ρεσ εκδόςεισ. 

69. Να βρείτε: 
(Α) ποιεσ από τισ ευκείεσ του ςχιματοσ είναι παράλλθλεσ 
(Β) ποιεσ από τισ ευκείεσ του ςχιματοσ είναι τεμνόμενεσ 
(Γ) ποια ευκφγραμμα τμιματα είναι παράλλθλα. 
 

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

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

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

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

 

70. Να ςχεδιάςετε ευκεία ε1 που να είναι παράλλθλθ προσ μια ευκεία ε και να 
διζρχεται από ςθμείο Α, το οποίο δεν ανικει ςτθν ευκεία ε. 
Καταγράψτε τθν διαδικαςία ςχεδίαςθσ. 
(http://users.sch.gr/thafounar/classA/paraLine/paraLine.html) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://users.sch.gr/thafounar/classA/paraLine/paraLine.html
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Β.1.10. Απόςταςθ ςθμείου από ευκεία - Απόςταςθ παραλλιλων 



 
Απόςταςθ του 
ςθμείου Α από τθν 
ευκεία ε ονομάηε-
ται το μικοσ του 
κάκετου ευκυγράμ-
μου τμιματοσ ΑΑΟ 
από το ςθμείο Α 
προσ τθν ευκεία ε. 
 

 
 
 

 
Απόςταςθ δφο 
παραλλιλων 
ευκειϊν λζγεται το 
μικοσ οποιουδι-
ποτε ευκυγράμμου 
τμιματοσ που είναι 
κάκετο ςτισ δφο 
παράλλθλεσ 
ευκείεσ και ζχει τα 
άκρα του ς' αυτζσ, 
π.χ. το ΑΒ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
χεδιάςτε μία 
ευκεία και ζνα 
ςθμείο Α εκτόσ 
αυτισ. Από το 
ςθμείο δοκιμάςτε 
να φζρνετε 
ευκφγραμμα 
τμιματα από το Α 
προσ τθν ε. 
Αναςτοχαςτείτε για 
το ςθμείο τθσ ε θ 
απόςταςθ του 
οποίου από το Α κα 
είναι ελάχιςτθ. 
 

71. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb115.ggb. Διερευνιςτε τα ακόλουκα: 
(Α) Βρείτε ςε ποιο ςθμείο του δθμόςιου αγωγοφ νεροφ, ςτο παρακάτω 

ςχεδιάγραμμα, πρζπει να γίνει θ ςφνδεςθ με το ςθμείο Α του ςπιτιοφ, ϊςτε ο 
ςωλινασ να ζχει το μικρότερο δυνατό μικοσ. Με πόςουσ τρόπουσ μπορεί να 
γίνει θ ςφνδεςθ; 

(Β) Ρόςο εκτιμάτε ότι είναι το μζτρο τθσ γωνίασ που ςχθματίηει ο ςωλινασ με τον 
αγωγό ςτο ςθμείο που ο ςωλινασ ζχει το μικρότερο μικοσ; 

 

 

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

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

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

72. (Α) Να βρείτε τθν απόςταςθ του ςθμείου Α από τθν ευκεία ε. 
(Β) Να φζρετε από το ςθμείο Α παράλλθλθ ςτθν ευκεία ε και να τθν ονομάςτε ε1. 
(Γ) Να φζρετε τθν κάκετθ από ζνα άλλο ςθμείο τθσ ε1 ςτθν ε. 
 
 

 
 

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

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

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

 ............................................................................................................................................  
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73. Να βρείτε ςθμείο μίασ ευκείασ ε, θ απόςταςθ του οποίου από ζνα ςθμείο Α εκτόσ 
αυτισ να είναι θ ελάχιςτθ. 

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

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

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

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

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

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

 
74. Να ςχεδιάςετε δφο ευκείεσ ε1 και ε2 παράλλθλεσ προσ μια ευκεία ε, που να 

απζχουν από αυτι 3 cm. 
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Β.1.11. Κφκλοσ και ςτοιχεία του κφκλου 

 

 
Κφκλοσ λζγεται το 
ςφνολο όλων των 
ςθμείων του 
επιπζδου που 
απζχουν τθν ίδια 
απόςταςθ από ζνα 
ςτακερό ςθμείο Ο. 
 

 
Θ απόςταςθ αυτι 
ςυμβολίηεται με ρ 
και λζγεται ακτίνα 
του κφκλου. Σο 
ςθμείο Ο λζγεται 
κζντρο του κφκλου. 
 

 
Ζνασ κφκλοσ με 
κζντρο Ο και ακτίνα 
ρ, ςυμβολίηεται με 
ςυντομία (Ο, ρ). 
 

 
Για τον ςχεδιαςμό 
ενόσ κφκλου μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί 
διαβιτθσ. 
 

 
Δφο κφκλοι με 
ακτίνεσ ίςεσ είναι 
ίςοι. 
 
 

 
Δφο ςθμεία Α και Β 
του κφκλου τον 
χωρίηουν ςε δφο 
μζρθ που το κακζνα 
λζγεται τόξο του 
κφκλου με άκρα τα 
Α και Β. 
 

75. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb116.ggb. 
Ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ για να μθ 
χάςει τθν κατςίκα του τθν ζδεςε με 
ζνα ςχοινί, ς' ζνα ξφλινο πάςςαλο, 
μζςα ςτο λιβάδι. Πταν γφριςε να 
τθν πάρει είδε ότι θ κατςίκα είχε 
βοςκιςει εκείνο το μζροσ του 
λιβαδιοφ που τθσ επζτρεπε το 
μικοσ του ςχοινιοφ να φκάςει. Ζτςι, 
όλα τα χόρτα που απείχαν 
μικρότερθ ι ίςθ απόςταςθ από το 
ςχοινί, που ιταν δεμζνθ, είχαν 
φαγωκεί. 
 

Ροια γεωμετρικι ζννοια χαρακτθρίηει τθν περιοχι τθσ οποίασ το χορτάρι 
φαγϊκθκε; 

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

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

76. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb117.ggb. Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ο ςχεδιαςμόσ ενόσ κφκλου; Σκεφτείτε και άλλουσ εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ ςχεδίαςθσ κφκλου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Σο ευκφγραμμο 
τμιμα ΑΒ, που 
ςυνδζει δφο 
ςθμεία Α και Β του 
κφκλου, λζγεται 
χορδι του κφκλου. 
 
 
 

 
Θ χορδι που 
περνάει από το 
κζντρο του κφκλου 
λζγεται διάμετροσ 
του κφκλου. 
 
 
 

 
Θ διάμετροσ είναι θ 
μεγαλφτερθ χορδι 
του κφκλου, είναι 
διπλάςια από τθν 
ακτίνα του κφκλου 
και χωρίηει τον 
κφκλο ςε δφο ίςα 
μζρθ (θμικφκλια).  
 
 
 

 
Κυκλικόσ δίςκοσ (Ο, 
ρ) είναι ο κφκλοσ 
(Ο, ρ) μαηί με το 
μζροσ του επιπζδου 
που περικλείει. 
Όλα τα ςθμεία του 
κυκλικοφ δίςκου 
απζχουν από το 
κζντρο Ο απόςταςθ 
μικρότερθ ι ίςθ με 
τθν ακτίνα ρ. 
 

77. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb118.ggb. Στθ ςυνζχεια απαντιςτε τα ακόλουκα: 
(Α) Ρότε δφο ι περιςςότεροι κφκλοι καλοφνται ομόκεντροι. 
(Β) Να ςχεδιάςετε ζναν κφκλο και να φζρετε δφο χορδζσ του. 
(Γ) Να φζρετε τθ διάμετρο του κφκλου που ςχεδιάςατε. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78. Να ςχεδιάςετε ζνα τρίγωνο, αν γνωρίηετε ότι τα μικθ των πλευρϊν του είναι:  
α = 3 cm, β = 2 cm και γ = 1,5 cm. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα: mpb119.ggb. 
Καταγράψτε τα βιματα καταςκευισ. Στθ ςυνζχεια κάντε τθν ανάλογθ καταςκευι 
για τα ςυγκεκριμζνα μικθ. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

79. Να καταςκευάςετε τρίγωνο, για το οποίο γνωρίηετε ότι ζχει δφο πλευρζσ  
3 cm και 4 cm και των οποίων θ περιεχόμενθ γωνία είναι 55ο. 

80. Να καταςκευάςετε τρίγωνο, για το οποίο γνωρίηετε ότι ζχει μία πλευρά 3 cm και τισ 
προςκείμενεσ γωνίεσ 40ο και 100ο. 

mikropeiramata/mpb118.ggb
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Β.1.13. Θζςεισ ευκείασ και κφκλου 



 
Όταν ευκεία και 
κφκλοσ δεν ζχουν 
κανζνα κοινό 
ςθμείο θ ευκεία 
είναι εξωτερικι του 
κφκλου. 
 

 
Όταν θ απόςταςθ 
από το κζντρο του 
κφκλου ςτθν ευκεία 
ε είναι μεγαλφτερθ 
από τθν ακτίνα του 
κφκλου, θ ευκεία 
είναι εξωτερικι του 
κφκλου. 
 

 
Όταν ευκεία και 
κφκλοσ ζχουν ζνα 
μόνο κοινό ςθμείο 
Μ, θ ευκεία λζγεται 
εφαπτόμενθ του 
κφκλου ςτο ςθμείο 
Μ. 

 
Όταν θ απόςταςθ 
από το κζντρο του 
κφκλου ςτθν ευκεία 
ε είναι ίςθ με τθν 
ακτίνα του κφκλου, θ 
ευκεία είναι 
εφαπτομζνθ του 
κφκλου ςτο Μ. 
 

81. Να εξετάςετε τισ ςχετικζσ κζςεισ που μπορεί να ζχουν ς' ζνα επίπεδο ζνασ κφκλοσ 
και μια ευκεία. Για το ςκοπό αυτό εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb120.ggb. Να 
καταγράψτε τισ περιπτϊςεισ που διακρίνετε και ςχεδιάςτε τα αντίςτοιχα ςχιματα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..................................................................................  
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Όταν ευκεία και 
κφκλοσ ζχουν δφο 
κοινά ςθμεία Α και 
Β, θ ευκεία λζγεται 
τζμνουςα του 
κφκλου ι λζμε ότι θ 
ευκεία τζμνει τον 
κφκλο ςτα Α και Β. 
 

 
Όταν θ απόςταςθ 
από το κζντρο του 
κφκλου ςτθν ευκεία 
ε είναι μικρότερθ 
από τθν ακτίνα του 
κφκλου, θ ευκεία 
είναι τζμνουςα του 
κφκλου. 
 
 
 

 
Αν Μ το ςθμείο που 
τζμνονται οι 
εφαπτόμενεσ, τα 
ευκφγραμμα 
τμιματα ΑΜ και 
ΒΜ λζγονται 
εφαπτόμενα 
τμιματα του 
κφκλου. 
 

82. Να ςχεδιάςετε ευκεία που να εφάπτεται ςε ςθμείο ενόσ κφκλου. Για τισ ανάγκεσ τθσ 
καταςκευισ εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb121.ggb. Καταγράψτε τα βιματα τθσ 
καταςκευισ και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιιςτε τον δικό ςασ ςχεδιαςμό. 

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

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

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

 

 

 

 

 

83. Να ςχεδιάςετε κφκλο που να εφάπτεται ςε ςθμείο μιασ ευκείασ. Ρεριγράψτε τθν 
καταςκευι. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

84. Να ςχεδιάςετε εφαπτόμενεσ ενόσ κφκλου (Ο, ρ) ςτα άκρα Α και Β μιασ χορδισ του 
ΑΒ. Εργαςτείτε ςτο μικροπείραμα mpb122.ggb και καταγράψτε τα ςυμπεράςματα. 

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

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

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

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

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

  ....................................................... 
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Αςκιςεισ προσ λφςθ 
 

Σθμείο, Ευκφγραμμο τμιμα, Ευκεία, Ημιευκεία, Επίπεδο, Ημιεπίπεδο 

1.1. Να γράψετε τα ευκφγραμμα τμιματα που ζχουν άκρα τα ςθμεία Α, Β, Γ, Δ και Ε του ςχιματοσ. 

 
1.2. Δίνεται το ςχιμα. 

 
Α. Να γράψετε τα ευκφγραμμα τμιματα που ορίηονται από τα ςθμεία Α, Β, Γ και Δ. 
Β. Να γράψετε όλα τα ευκφγραμμα τμιματα που ζχουν για ζνα άκρο τουσ το ςθμείο Β. 
Γ. Να ονομάςετε όλεσ τισ θμιευκείεσ που ορίηονται ςτο ςχιμα. 
Δ. Να γράψετε όλα τα ηεφγθ των θμιευκειϊν που είναι αντικείμενεσ. 

1.3. Να γράψετε όλα τα ευκφγραμμα τμιματα, όλεσ τισ ευκείεσ και όλεσ τισ θμιευκείεσ που 
ορίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα. 
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1.4. Δίνεται το παρακάτω ςχιμα. 

 
Α. Να βρείτε το πλικοσ των τριγϊνων που υπάρχουν ςτο ςχιμα. 
Β. Να ονομάςετε τα τρίγωνα αυτά. 

1.5. Δίνεται το παρακάτω ςχιμα. Να βρείτε: 

 
Α. Πόςεσ ευκείεσ υπάρχουν ςτο ςχιμα. 
Β. Πόςα ευκφγραμμα τμιματα υπάρχουν ςτο ςχιμα που να ζχουν άκρα δφο από τα ςθμεία 

Α, Β, Γ, Δ, Μ. 
Γ. Πόςεσ θμιευκείεσ υπάρχουν ςτο ςχιμα που να ζχουν αρχι ζνα από τα ςθμεία Β, Δ. 

1.6. Δίνεται θ ευκεία xϋx και τα ςθμεία αυτισ Κ, Λ, Μ. 

 
Α. Να γράψετε όλα τα ευκφγραμμα τμιματα με άκρα τα ςθμεία αυτά. 
Β. Να γράψετε όλεσ τισ θμιευκείεσ που ζχουν αρχι τα ςθμεία αυτά. 
Γ. Να βρείτε ποιεσ από τισ παραπάνω θμιευκείεσ είναι αντικείμενεσ. 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

   

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 52 από 64 

1.7. Ζςτω ςθμείο Μ και ευκεία (ε) που δεν διζρχεται από το Μ. Θεωροφμε τα ςθμεία Α, Β τθσ 
ευκείασ (ε). 

 
Α. Πόςεσ ευκείεσ διζρχονται από το Μ; 
Β. Πόςεσ από τισ παραπάνω ευκείεσ διζρχονται από το Α; 
Γ. Τπάρχει ευκεία που να διζρχεται από τα ςθμεία Μ, Α, Β; Αιτιολογιςτε. 

1.8. Δίνεται το κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρείτε τισ γωνίεσ που περιζχονται: 

 
Α. τισ πλευρζσ ΓΒ και ΓΔ. 
Β. τθ διαγϊνιο ΑΓ και ςτθν πλευρά ΑΒ. 
Γ. τισ πλευρζσ ΑΔ και ΑΒ. 
Δ. τθ διαγϊνιο ΔΒ και ςτθν πλευρά ΔΓ. 
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Γωνία-Γραμμι-Επίπεδα ςχιματα-Ευκφγραμμα τμιματα-Κςα ςχιματα Είδθ γωνιϊν-Εφεξισ-
Διαδοχικζσ-Άκροιςμα γωνιϊν 

 
1.9. Ποιεσ από τισ παρακάτω τεκλαςμζνεσ γραμμζσ είναι κυρτζσ και ποιεσ μθ κυρτζσ; 

Α.  

Β.  

Γ. 

 

Δ. 

 

1.10. Δίνεται ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ. Σο μζςο Μ απζχει από το ςθμείο Α 3 cm. 
Α. Να βρείτε πόςο απζχει το ςθμείο Μ από το Β. 
Β. Ποιο είναι το μικοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ; 

1.11. Δίνεται μια ευκεία (ε). Θεωροφμε τα ςθμεία Κ, Λ, Μ, Ν ςτθν ευκεία (ε) με τθ ςειρά που 
δίνονται. Για τα ςθμεία ιςχφει ΚΛ = 4 cm, ΛΜ = 2 cm και ΜΝ = 4 cm. 
Α. Να αποδείξετε ότι τα ευκφγραμμα τμιματα ΚΜ και ΛΝ είναι ίςα. 
Β. Να βρείτε το μζςο Ρ του ΚΝ και να εξετάςετε αν αυτό είναι και μζςο του ΛΜ. 

1.12. ε θμιευκεία Αx παίρνουμε τα ςθμεία Κ, Λ και Μ ζτςι, ϊςτε ΑΛ = 4 cm,  
ΛΜ = 1 cm και ΑΚ = 2 cm. Να βρείτε τα μικθ των τμθμάτων: 
Α. ΑΜ 
Β. ΑΛ - ΑΚ 
Γ. ΑΜ - ΑΚ 

1.13. Θεωροφμε μια θμιευκεία Οx και παίρνουμε τα ςθμεία Α και Β ζτςι, ϊςτε  
ΟΑ = 5 cm και ΟΒ = 7 cm. Αν Γ είναι το μζςο του ΑΒ, να βρείτε το μικοσ του ΟΓ. 

1.14. Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ. Μζςα ςτο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε ςθμείο Μ και ςχθματίηουμε το 
τρίγωνο ΑΒΜ. Να ονομάςετε τισ γωνίεσ που είναι: 
Α. απζναντι τθσ ΑΒ ςτο τρίγωνο ΑΒΜ. 
Β. απζναντι τθσ ΒΓ ςτο τρίγωνο ΑΒΓ. 
Γ. προςκείμενεσ τθσ ΑΜ ςτο τρίγωνο ΑΒΜ. 
Δ. περιεχόμενεσ των ΑΒ , ΑΜ ςτο τρίγωνο ΑΒΜ. 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

   

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 54 από 64 

1.15. Γράψτε με τρία γράμματα τισ γωνίεσ x, y, z, w, t ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

1.16. ε ευκεία xϋx κεωροφμε ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ = 12 cm και ςθμείο Γ τζτοιο ϊςτε 
1

ΑΓ ΓΒ
3

. 

Να βρείτε τα μικθ ΑΓ, ΓΒ. 
1.17. Να ςχεδιάςετε τα φψθ ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

1.18. Να ςχεδιάςετε ζνα ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ με μικοσ 4 cm. Να χαράξετε τθν κάκετθ ευκεία 
προσ το ευκφγραμμο τμιμα: 
Α. ςτο ςθμείο Α. 
Β. ςτο ςθμείο Β. 
Γ. ςτο μζςο Μ του ΑΒ. 

1.19. Να καταςκευάςετε γωνία  oˆxOy 120 . Φζρνουμε τθν Οδ κάκετθ ςτθν Οx, ςτο εςωτερικό τθσ 

ˆxOy .Να υπολογίςετε τθ γωνία ˆδOy . 

1.20. το παρακάτω ςχιμα να φζρετε κάκετθ ευκεία: 

 
Α. από το Α ςτθν Οy. 
Β. από το Α ςτθν Οx. 
Γ. ςτθν Οy ςτο Β. 
Δ. ςτθν Οx ςτο Κ. 
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1.21. Να βρείτε ποιο ευκφγραμμο τμιμα από τα παρακάτω είναι μεγαλφτερο και ποιο το 
μικρότερο: 
Α. 47,3 cm 
Β. 4,62 m 
Γ. 481 mm 
Δ. 46,5 dm 

1.22. θμειϊςτε τισ κυρτζσ εφεξισ γωνίεσ που υπάρχουν ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

1.23. Δίνεται το παρακάτω ςχιμα: 

 
Α. Να ςθμειϊςετε τα ηεφγθ των εφεξισ γωνιϊν του ςχιματοσ. 
Β. Να γράψετε τρείσ γωνίεσ του ςχιματοσ που είναι διαδοχικζσ. 

1.24. Να γράψετε τα ηεφγθ των εφεξισ γωνιϊν που υπάρχουν ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

   

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 56 από 64 

Ραραπλθρωματικζσ, Συμπλθρωματικζσ και Κατακορυφιν γωνίεσ 

1.25. Μια γωνία είναι τριπλάςια από τθ ςυμπλθρωματικι τθσ. Πόςεσ μοίρεσ είναι; 

1.26. Μια γωνία είναι ο30  μεγαλφτερθ από τθν ςυμπλθρωματικι τθσ. Πόςεσ μοίρεσ είναι θ 
παραπλθρωματικι τθσ; 

1.27. Μια γωνία είναι το 
1

4
 ευκείασ γωνίασ. Πόςεσ μοίρεσ είναι θ παραπλθρωματικι τθσ; 

1.28. Μία γωνία είναι τα 
5

16
 τθσ ορκισ. Πόςεσ μοίρεσ είναι θ ςυμπλθρωματικι τθσ; 

1.29. Δφο γωνίεσ είναι εφεξισ και ςυμπλθρωματικζσ. Αν διαφζρουν κατά ο20  να υπολογίςετε τισ 
γωνίεσ. 

1.30. Σρείσ εφεξισ γωνίεσ ˆ ˆ ˆx,y,z  ζχουν άκροιςμα ο150 . Σα μζτρα τουσ είναι ανάλογα των αρικμϊν 

2, 3, 5 αντίςτοιχα. Να υπολογίςετε τα μζτρα τουσ. 

1.31. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆ ˆ ˆ ˆx,y,z,w  του ςχιματοσ. 

 

1.32. Να υπολογίςετε τθ γωνία α̂  ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

Α. 

 

Β. 

  

Γ. 

  

Δ. 
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1.33. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆ ˆx,y  του ςχιματοσ. 

 

1.34. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆα̂,β  του ςχιματοσ. 

 

1.35. Να υπολογίςετε τθ γωνία x̂  ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
Α.  

 
Β.  

 
Γ.  

 

 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

   

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 58 από 64 

1.36. το παρακάτω ςχιμα ιςχφει 
 

 ΓΟΔ 40 ,ΑΟΓ 160   και 


ΒΟΗ 130  

 
Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆ ˆΑΟΗ,ΒΟΓ  και ˆΔΟΗ . 

1.37. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆ ˆ ˆx,y,z  του παρακάτω ςχιματοσ 

 

1.38. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του παρακάτω ςχιματοσ, αν 
1

ˆ ˆx y
3

. 
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Θζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο 

1.39. χεδιάςτε τισ παράλλθλεσ ςτισ Οx και Οy από τα ςθμεία Α και Β. 

 

1.40. το παρακάτω ςχιμα θ xϋx είναι παράλλθλθ ςτθν yϋy. 

 
 

Α. Να φζρετε τθν ευκεία που διζρχεται από το Α και είναι παράλλθλθ ςτισ xϋx και yϋy. 
Β. Να βρείτε τισ θμιευκείεσ που είναι παράλλθλεσ ςτθν xϋx. 
Γ. Να βρείτε τισ θμιευκείεσ που είναι παράλλθλεσ ςτθν yϋy. 

1.41. Να βρείτε τισ δυνατζσ κζςεισ που μποροφν να ζχουν τρεισ διαφορετικζσ ευκείεσ ςτο επίπεδο. 

1.42. Δίνεται ευκεία xϋx και ζνα ςθμείο αυτισ Μ. Να φζρετε μια ευκεία (ε) κάκετθ ςτθν xϋx ςτο Μ. 
Να πάρετε ςτθν ευκεία (ε) ςθμείο Δ. Να φζρετε κάκετθ ευκεία (δ) ςτθν ευκεία (ε) ςτο ςθμείο 
Δ. Να πάρετε ςθμείο Η ςτθν ευκεία (δ). Να φζρετε ευκεία (θ) κάκετθ ςτθν (δ) ςτο ςθμείο Η. 
Να βρείτε τθ ςχζςθ που ζχουν οι ευκείεσ xϋx και (δ) όπωσ και οι ευκείεσ (δ) και (θ). 

1.43. Δίνεται το ευκφγραμμο τμιμα ΟΑ και ζνα ςθμείο Μ ςτθν προζκταςθ του προσ το μζροσ του Ο. 
Να καταςκευάςετε ζνα τρίγωνο ΟΑΒ που να ζχει φψοσ το ΒΜ. 
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Απόςταςθ ςθμείου από ευκεία - Απόςταςθ παραλλιλων 

1.44. Δίνεται ευκεία ε και ζνα ςθμείο Ο εκτόσ τθσ ευκείασ. Να βρείτε το ςθμείο τθσ ευκείασ του 
οποίου θ απόςταςθ από το Ο είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

1.45. Να ςχεδιάςετε τα φψθ των παρακάτω τριγϊνων. 

 

 

 

1.46. Δίνεται θ γωνία xOy. Σο ςθμείο Α βρίςκεται ςτθν πλευρά Οx και το ςθμείο Β ςτθν πλευρά Οy. 
Από το ςθμείο Α φζρτε παράλλθλθ ευκεία ςτθν Οy και από το ςθμείο Β φζρτε παράλλθλθ 
ςτθν ευκεία Οx οι οποίεσ τζμνονται ςτο ςθμείο Κ. 
Α. Να γράψετε τα ευκφγραμμα τμιματα που είναι παράλλθλα. 
Β. Να φζρετε τισ αποςτάςεισ του ςθμείου Ο από τισ παράλλθλεσ που φζρατε. 

1.47. Δίνεται το ευκφγραμμο τμιμα ΚΛ και Μ το μζςο του. Μια ευκεία ε διζρχεται από το ςθμείο 
Μ. Να φζρετε τισ αποςτάςεισ των ςθμείων Κ,Λ από τθν ευκεία ε. 



Μακθματικά Αϋ Γυμναςίου Μζροσ Βϋ - Κεφάλαιο 1 Τλικό αξιολόγθςθσ 

   

 

Αςκιςεισ προσ λφςθ v 1.0 ελίδα 61 από 64 

Κφκλοσ και ςτοιχεία του κφκλου 

1.48. Δίνεται ευκφγραμμο τμιμα ΚΛ = 6 cm. Να γραμμοςκιάςετε το τμιμα που απζχει από το Κ το 
πολφ 4 cm και από το Λ το πολφ 5 cm. 

1.49. Nα ςθμειϊςετε ζνα ςθμείο Α και να γραμμοςκιάςετε τα ςθμεία του επιπζδου τα οποία 
απζχουν από το Α: 
Α. λιγότερο από 4 cm. 
Β. το πολφ 3 cm. 
Γ. περιςςότερο από 5 cm. 
Δ. περιςςότερο από 3 cm και λιγότερο από 5 cm. 

1.50. Nα ςχεδιάςετε δφο κφκλουσ με κζντρο Ο και ακτίνεσ 3 cm και 5 cm αντίςτοιχα. 
Α. Να βρείτε τα ςθμεία του επιπζδου που απζχουν από το Ο απόςταςθ μεγαλφτερθ από 3 

cm και μικρότερθ από 5 cm. 
Β. Να βρείτε τα ςθμεία του επιπζδου που απζχουν από το Ο απόςταςθ μεγαλφτερθ ι ίςθ 

από 3 cm και μικρότερθ ι ίςθ από 5 cm. 

1.51. Ζςτω ευκφγραμμο τμιμα ΟΑ = 4 cm. χεδιάςτε τουσ κφκλουσ (Ο, ΟΑ) και  
(Α, ΟΑ). Οι δφο κφκλοι τζμνονται ςτα ςθμεία Μ και Λ. χθματίηουμε το τετράπλευρο ΟΚΑΛ. 
Α. Να δικαιολογιςετε γιατί το τετράπλευρο ΟΚΑΛ ζχει ίςεσ πλευρζσ. 
Β. Πόςο είναι το μικοσ κάκε πλευράσ. 

Επίκεντρθ γωνία 

1.52. *Δίνεται το παρακάτω ςχιμα. Να υπολογίςετε τα τόξα ςτα οποία χωρίηεται ο κφκλοσ. 
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1.53. *Δίνονται δφο ομόκεντροι κφκλοι (με ίδιο κζντρο) με κζντρο το Κ και μια επίκεντρθ γωνία o50 . 

 
Α. Πόςεσ μοίρεσ είναι το τόξο ΑΜΒ ; 

Β. Πόςεσ μοίρεσ είναι το τόξο ΓΗΔ ; 

Γ. Είναι ίςα μεταξφ τουσ τα τόξα ΑΜΒ  και ΓΗΔ ;.Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

1.54. *το τεταρτοκφκλιο του ςχιματοσ το τόξο ΑΔ  είναι o30 . Θ ΚΓ είναι διχοτόμοσ του 

τεταρτοκυκλίου. Τπολογίςτε το τόξο ΓΔ . 
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1.55. το παρακάτω ςχιμα δίνεται κφκλοσ με κζντρο το ςθμείο Κ και ακτίνα ρ =2 cm: 

 
 

Α. Να βρείτε τθ μικρότερθ απόςταςθ του κζντρου Κ από το ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ. 
Β. Ποια ςθμεία του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ απζχουν από το κζντρο Κ απόςταςθ 2cm; 

1.56. *το παρακάτω ςχιμα θ ΑΒ είναι διάμετροσ του κφκλου (Ο, ρ). Δίνονται οι γωνίεσ 


ΑΟΔ 40 , 


ΒΟΓ 130 . 

 
 

Α. Να βρείτε τα μζτρα των τόξων  ΑΟΓ , ΔΟΒ . 

Β. Να βρείτε το μζτρο τθσ γωνίασ 


ΓΟΔ . 

1.57. Να ςχεδιάςετε κφκλο (Κ, 2 cm) και να πάρετε ςτον κφκλο ςθμείο Ο. τθν θμιευκεία ΚΟ να 
πάρετε ςθμεία Α και Β, ϊςτε ΚΑ = 1,5 cm και ΚΒ = 4 cm. 
Α. Να φζρετε τθν κάκετθ ευκεία (ε) ςτθν ΚΟ ςτο ςθμείο Α και να βρείτε τθ ςχετικι κζςθ τθσ 

ευκείασ (ε) με τον κφκλο. 
Β. Να φζρετε τθν κάκετθ ευκεία (δ) ςτθν ΚΟ ςτο ςθμείο Β και να βρείτε τθ ςχετικι κζςθ τθσ 

ευκείασ (δ) με τον κφκλο. 
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1.58. το παρακάτω ςχιμα υπάρχουν 3 ίςοι κφκλοι με ρ = 2 cm, ΑΒ = 5 cm και  
ΒΓ = 4,5 cm. Να βρείτε τα μικθ των ευκυγράμμων τμθμάτων ΔΒ, ΑΓ, ΒΗ, ΔΗ. 

 

1.59. *το παραπάνω ςχιμα ζχουμε 


ΒΟΓ 40  και θ ΟΓ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 


ΒΟΔ . 

 

Α. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ γωνίασ 


ΒΟΔ . 

Β. Αν θ ΟΕ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 


ΑΟΔ  ,να υπολογίςετε το μζτρο του τόξου ΕΟΓ . 

1.60. το παρακάτω τεταρτοκφκλιο το τόξο ΑΓ είναι o30 .Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ γωνίασ ˆΒΟΓ . 

 

1.61. Δίνονται δφο παράλλθλεσ ευκείεσ (ε) και (δ) οι οποίεσ απζχουν 3cm.Ζςτω Ο ζνα ςθμείο τθσ 
ευκείασ (δ). 
Α. Να βρείτε τα ςθμεία τθσ ευκείασ (ε) που απζχουν από το Ο απόςταςθ 4cm. 
Β. Να βρείτε τα ςθμεία τθσ ευκείασ (ε) που απζχουν από το Ο απόςταςθ 3cm. 
Γ. Να βρείτε τα ςθμεία τθσ ευκείασ (δ) που απζχουν από το Ο απόςταςθ 2cm. 

1.62. Δίνονται δφο παράλλθλεσ ευκείεσ που απζχουν μεταξφ τουσ 6 cm. 
Α. Βρείτε ςθμείο Ο, που να απζχει από τισ ευκείεσ 3 cm. 
Β. Να βρείτε τθ κζςθ που ζχουν οι ευκείεσ από τουσ παρακάτω κφκλουσ,  

(Ο, 2,9 cm), (Ο, 2 cm), (O, 3,1 cm), (O, 3 cm). 
 
 
 

                                                 

 Θ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ περιλαμβάνεται για τθν πλθρότθτα του υλικοφ. 


