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Λεξιλόγιο Γεωμετρίασ Α΄ Λυκείου 

Ευκείεσ – Ευκφγραμμα Σμιματα  
1. θμείο. Ζνα ςθμείο δεν ζχει διαςτάςεισ, 

παριςτάνεται με μία τελεία και ςυμβολίηεται 
με ζνα κεφαλαίο γράμμα του Ελλθνικοφ ι 
του Λατινικοφ αλφαβιτου 

.Α 

  

2. Ευκεία. Μία γραμμι που δεν ζχει αρχι και 
τζλοσ. υμβολίηεται με δφο κεφαλαία 
γράμματα (π.χ. ΑΒ)  ι με ζνα «μικρό»  

γράμμα (π.χ. ε) είτε ωσ x x    

 

  

3. Ευκείεσ Παράλλθλεσ. Δφο ευκείεσ που δεν 
ζχουν κανζνα κοινό ςθμείο .Αν ε, θ οι δφο 
ευκείεσ τότε ε παράλλθλθ ςτθν θ 

ςυμβολίηεται ωσ     

 

  

4. Σεμνόμενεσ ευκείεσ. Δφο ευκείεσ που ζχουν 
ζνα κοινό ςθμείο.  

 

  

5. Σομι. Σο κοινό ςθμείο δφο τεμνόμενων 
ευκειϊν. το διπλανό παράδειγμα θ τομι 
των ευκειϊν ε και θ είναι το ςθμείο Α 

 

  

6. Ημιευκεία. Μία ευκεία που ζχει αρχι και δεν 
ζχει τζλοσ, ι ζχει τζλοσ και δεν ζχει αρχι. 
υμβολίηεται με ζνα κεφαλαίο γράμμα που 
ςυμβολίηει τθν αρχι και ζνα μικρό για το 

τζλοσ. Π.χ. Ax  ι Ax   

 

  

7. Φορζασ Ημιευκείασ. Θ ευκεία πάνω ςτθ 
οποία βρίςκεται μία θμιευκεία, κα καλείται 
φορζασ τθσ θμιευκείασ 

 

  

8. Αντικείμενεσ θμιευκείεσ. Δφο θμιευκείεσ Ax  

, Ay  με μόνο κοινό ςθμείο τθν αρχι τουσ Α, 

όταν ζχουν τον ίδιο φορζα κα λζγονται 
αντικείμενεσ 

 

  

9. Ευκφγραμμο Σμιμα. Λζγεται το ςχιμα που 
αποτελείται από δφο ςθμεία Α, Β και όλα τα 
εςωτερικά ςθμεία τθσ ευκείασ ε που 
βρίςκονται μεταξφ τουσ. 

 

Α ε 

Β 

x 
x' 

ε 
θ 

ε θ Α 

Α 

xϋ 
Α 

ε θ Α 

Α x 
y 

Α ε 
Β 

Ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ 
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10. Άκρα ευκφγραμμου τμιματοσ λζγονται τα 
ςθμεία που ςυμβολίηουν τθν αρχι και το 
τζλοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ. Π.χ. ςτο 
διπλανό ςχιματα τα Α και  Β 

 

  

11. Εςωτερικά, ςθμεία ενόσ ευκφγραμμου 
τμιματοσ λζγονται τα ςθμεία που βρίςκονται 
« μζςα» ςτο ευκφγραμμο τμιμα  

 

  

12. Εξωτερικά, ςθμεία ενόσ ευκφγραμμου 
τμιματοσ λζγονται όλα τα ςθμεία που 
βρίςκονται εκτόσ του ευκφγραμμου τμιματοσ 

 

  

13. Εκατζρωκεν. Δφο ςθμεία π.χ. Α, Β κα λζμε 
ότι βρίςκονται εκατζρωκεν ενόσ άλλου 
ςθμείου π.χ. Γ αν και μόνο αν το Γ είναι 
εςωτερικό του ΑΒ 

 

  

14. Δφο ςθμεία, π.χ. Β, Γ, κα λζγονται ςθμεία 
Προσ το ίδιο μζροσ ενόσ ςθμείου, π.χ. του Α 
αν και μόνο αν το Α είναι εξωτερικό του ΒΓ 

 

  

15. Διαδοχικά  κα καλοφνται δφο ευκφγραμμα 
τμιματα που ζχουν ζνα κοινό άκρο και δεν 
ζχουν κοινά εςωτερικά ςθμεία 

 

  

16. Μζςο ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ καλείται 
ζνα εςωτερικό ςθμείο του ευκφγραμμου 
τμιματοσ που το χωρίηει ςε δφο ίςα μζρθ.  

Αν Μ μζςο ΑΒ τότε 
2

AB
AM MB    

 

  

17. Απόςταςθ δφο ςθμείων π.χ. Α, Β καλείται το 
μικοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ  (ΑΒ) 

 

  

Α ε 
Β 

Α ε Β 

Εςωτερικά ςθμεία 

Α ε Β Γ 

ε Β 

Εξωτερικά ςθμεία 
Α 

Εξωτερικά ςθμεία 

Α ε Β Γ 

Α ε Β 

Γ 

Σα ΑΓ και ΓΒ είναι διαδοχικά  

Α ε Β 

Μ μζςο ΑΒ αν-ν ΑΜ=ΜΒ 

Μ 

Απόςταςθ ΑΒ 

Α Β 
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18. υμμετρικό. Ζνα ςθμείο π.χ. Β κα λζγεται 
ςυμμετρικό του π.χ. Α ωσ προσ ζνα ςθμείο 
π.χ. Ο αν και μόνο αν το Ο είναι μζςο του ΑΒ, 
δθλ. ΟΑ=ΟΒ 
Σότε τα ςθμεία Α, Β κα καλοφνται 
ςυμμετρικά 

 

  

19. Κζντρο υμμετρίασ καλείται το ςθμείο ωσ 
προσ το οποίο τα υπόλοιπά ςθμεία είναι 
ςυμμετρικά 

 

  

20. Ημιεπίπεδο. Κάκε ευκεία ε ενόσ επιπζδου Π 

χωρίηει το επίπεδο ςε δφο μζρθ
1 2,   , τα 

οποία βρίςκονται εκατζρωκεν . Σα ςθμεία 

του 1  μαηί με τα ςθμεία τθσ ε αποτελοφν 

ζνα ςχιμα που λζγεται θμιεπίπεδο. 

 

Γωνίεσ  
21. Ζςτω ςθμεία Α, Β των θμιευκειϊν Οx, Οy 

αντίςτοιχα. Σο ςχιμα που αποτελείται από τα 

κοινά ςθμεία των θμιεπιπζδων  ,Ox B  και 

 ,Oy A  λζγεται κυρτι γωνία με κορυφι Ο 

και πλευρζσ Οx ,Οy.   
θμείωςθ. Μία κυρτι γωνία είναι μία γωνία 
που είναι μικρότερθ από 180ο  
Μία μθ κυρτι γωνία είναι μία γωνία που 
είναι μεγαλφτερθ από 180ο   

  

22. Εςωτερικά ςθμεία μιασ γωνίασ καλοφνται τα 
ςθμεία τθσ γωνίασ που δεν ανικουν ςτισ 
πλευρζσ και αποτελοφν το εςωτερικό μίασ 
γωνίασ 

 
  

Α ε 
Β 

Β ςυμμετρικό του Α ωσ προσ Ο 

Ο 

Α ε Β 
Ο κζντρο ςυμμετρίασ των Α, Β 

Ο 

1   

2   

Α 

Β 

Κυρτι γωνία  Κορυφι  Ο 

Μθ Κυρτι γωνία  

Πλευρζσ  

Εςωτερικά θμεία 

τθσ γωνίασ ̂    
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23. Εξωτερικά ςθμεία μιασ γωνίασ καλοφνται τα 
ςθμεία τθσ γωνίασ που δεν ανικουν ςτο 
εςωτερικό τθσ γωνίασ. 

 
  

24. Μθδενικι Γωνία λζγεται μία γωνία τθσ 
οποίασ οι πλευρζσ ταυτίηονται 
Θ Μθδενικι γωνία είναι 0ο 

 

  

25. Πλιρθσ Γωνία λζγεται θ μθ κυρτι γωνία τθσ 
μθδενικισ γωνίασ. 
Θ πλιρθσ γωνία είναι 360ο  

 

  

26. Ευκεία Γωνία λζγεται μία γωνία τισ οποίασ οι 
πλευρζσ είναι αντικείμενεσ θμιευκείεσ. 
Θ ευκεία γωνία είναι 180ο  

   Ευκεία Γωνία 

  

27. Διχοτόμοσ μίασ γωνίασ καλείται θ θμιευκεία 
που βρίςκεται ςτο εςωτερικό μίασ γωνίασ και 
τθν χωρίηει ςε δφο ίςεσ γωνίεσ. 

2

xOy
xO Oy    

Ιδιότθτα. Κάκε ςθμείο τθσ διχοτόμου 
ιςαπζχει από τισ πλευρζσ  τθσ γωνίασ  
 

 

  

28. Ορκι λζγεται μία  γωνία που ςχθματίηετε 
από τθν διχοτόμο μίασ ευκεία γωνίασ 
Θ ορκι γωνία είναι 90ο  

Θ ορκι γωνία ςυμβολίηεται ωσ   

 

Εξωτερικά θμεία 

τθσ γωνίασ ̂    

Ο 

x 

y 

Ο 

x 

y 

Πλιρθσ γωνία 

Μθδενικι γωνία 

Ο 
x y 

Ο x 

y 

Ο 

x 

y 

δ 

Μ 

Α 

Ο 

ΑΜ=ΜΒ 
Διχοτόμοσ 

δ 

Β 
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29. Κάκετεσ κα καλοφνται δφο θμιευκείεσ που 
ςχθματίηουν μία ορκι γωνία 

 

  

30. Οξεία  καλείται θ κυρτι γωνία που είναι 
μικρότερθ από τθν ορκι. 
Μία οξεία γωνία είναι μικρότερθ από 90ο  

 

  

31. Αμβλεία  καλείται θ κυρτι γωνία που είναι 
μικρότερθ από τθν ορκι. 
Μία αμβλεία γωνία είναι μεγαλφτερθ από 
90ο 

 

  

32. Απόςταςθ ςθμείου από ευκεία καλείται το 
μικοσ του κάκετου ευκφγραμμου τμιματοσ 
που ςυνδζει το ςθμείο με τθν ευκεία  

 

  

33. Μεςοκάκετοσ  ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ 
καλείται θ ευκεία που διζρχεται από το μζςο 
ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ και είναι 
κάκετθ ςε αυτό. 
Ιδιότθτα: Κάκε ςθμείο τθσ μεςοκακζτου 
ιςαπζχει από τα άκρα του ευκφγραμμου 
τμιματοσ 

 

  

34. υμμετρικά ωσ προσ μία ευκεία κα 
καλοφνται δφο ςθμεία , αν θ ευκεία είναι 
μεςοκάκετοσ του ευκφγραμμου τμιματοσ 
που ςχθματίηουν τα δφο ςθμεία 

 

  

Ο x 

y 
Οι θμιευκείεσ Οx και 
Οy είναι κάκετεσ 

Ο x 

y 

Οξεία Γωνία 

Ο x 

y 

Αμβλεία Γωνία 

Ο ε 

Α ΑΟ =Απόςταςθ του 
Α από τθν (ε) 

Α Β Κ 

Μ 

ε 

ε μεςοκάκετοσ  ΑΒ 
ΜΑ, ΜΒ αποςτάςεισ  του 
Μ από τα άκρα του ΑΒ 

Α Β Κ 

ε 
Α, Β ςυμμετρικά ωσ προσ 
ε (ε μεςοκάκετοσ ΑΒ) 
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35. Άξονασ ςυμμετρίασ κα λζγεται θ ευκεία ωσ 
προσ τθν οποία φζρνουμε τα ςυμμετρικά 
ςθμεία 

 

  

36. Εφεξισ καλοφνται δφο γωνίεσ που ζχουν 
κοινι κορυφι μία πλευρά κοινι και οι μθ 
κοινζσ πλευρζσ  βρίςκονται εκατζρωκεν τθσ 
κοινισ 

 

  

37. Διαδοχικζσ  καλοφνται οι γωνίεσ που είναι 
ανά δφο είναι εφεξισ. 

 

  

38. υμπλθρωματικζσ καλοφνται δφο γωνίεσ που 
ζχουν άκροιςμα μία ορκι γωνία, δθλ. ζχουν 
άκροιςμα 90ο  

 

  

39. Παραπλθρωματικζσ  κα καλοφνται οι γωνίεσ 
που ζχουν άκροιςμα μία ευκεία γωνία, δθλ. 
180ο  
Θεϊρθμα: Οι διχοτόμοι δφο εφεξισ και 
παραπλθρωματικϊν γωνιϊν είναι κάκετεσ, 
δθλ. ςχθματίηουν μία ορκι γωνία  

 

  

40. Κατακορυφιν λζγονται δφο γωνίεσ, αν ζχουν 
κοινι κορυφι και οι πλευρζσ τθσ μίασ είναι 
προεκτάςεισ των πλευρϊν τθσ άλλθσ , δθλ. οι 
πλευρζσ τουσ είναι αντικείμενεσ θμιευκείεσ. 
Ιδιότθτα Οι κατακορυφιν γωνίεσ είναι ίςεσ 

 

Α Β Κ 

ε 
Α, Β ςυμμετρικά ωσ προσ 
ε (ε μεςοκάκετοσ ΑΒ) 

Άξονασ 
ςυμμετρίασ  

Εφεξισ γωνίεσ 

Διαδοχικζσ 
γωνίεσ 

υμπλθρωματικζσ Γωνίεσ 

Παραπλθρωματικζσ γωνίεσ 

Κατακορυφιν Γωνίεσ 

Ο 
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41. Δφο γωνίεσ που ζχουν τισ πλευρζσ τουσ 
παράλλθλεσ μία προσ μία είναι: 

 Ίςεσ αν είναι και οι δφο οξείεσ ι και 
οι δφο αμβλείεσ 

 Παραπλθρωματικζσ αν θ μία είναι 
οξεία και θ άλλθ αμβλεία 

 

  

42. Δφο γωνίεσ που ζχουν τισ πλευρζσ τουσ 
κάκετεσ μία προσ μία, είναι: 

 Ίςεσ αν είναι και οι δφο οξείεσ ι και 
οι δφο αμβλείεσ 

 Παραπλθρωματικζσ αν θ μία είναι 
οξεία και θ άλλθ αμβλεία 

 
  

43. Γεωμετρικόσ Σόποσ καλείται το ςφνολο των 
ςθμείων που ζχουν μία κοινι χαρακτθριςτικι 
ιδιότθτα   
Γνωςτοί Γεωμετρικοί Σόποι: 

 Μεςοκάκετοσ 

 Διχοτόμοσ  

 Κφκλοσ 

 

Κφκλοσ 

44. Κφκλοσ καλείται ο γεωμετρικόσ τόποσ των 
ςθμείων που απζχουν ςτακερι απόςταςθ 
απόςταςθ  (ακτίνα )από ςτακερό ςθμείο 
(κζντρο) 

 

  

45. Ακτίνα  καλείται το ευκφγραμμο τμιμα που 
ενϊνει το κζντρο του κφκλου με τθν 
περιφζρειά του. 

 

  

46. Σόξο καλείται ζνα τμιμα μεταξφ δφο ςθμείων 
του κφκλου 

 

Κζντρο Ο 

Ο 
Κφκλοσ 

Ακτίνα ρ 

Ο 

Σόξο AB  

Ο 

Α Β 
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47. Χορδι καλείται το ευκφγραμμο τμιμα που 
ενϊνει δφο ςθμεία του κφκλου. 

 

  

48. Διάμετροσ καλείται θ χορδι που διζρχεται 
από το κζντρο του κφκλου 
Θ διάμετροσ χωρίηει τον κφκλο ςε δφο ίςα 
μζρθ (τόξα)  που ονομάηονται θμικφκλια. 
Σο μικοσ τθσ διαμζτρου είναι διπλάςιο τθσ 
ακτίνασ. 
δ=2ρ (δ:= διάμετροσ, ρ:= ακτίνα ) 

 

  

49. Αντιδιαμετρικά ςθμεία καλοφνται δφο 
ςθμεία που βρίςκονται ςτα άκρα μίασ 
διαμζτρου 
Δφο αντιδιαμετρικά ςθμεία ζχουν μζςο το 
κζντρο του κφκλου. 

 

  

50. Απόςτθμα καλείται το κάκετο ευκφγραμμο 
τμιμα που ενϊνει το κζντρο του κφκλου με 
μία χορδι. 
Ιδιότθτεσ : 
Σο απόςτθμα χωρίηει τθν αντίςτοιχθ χορδι 
και το αντίςτοιχο τόξο  ςε δφο ίςα μζρθ. 
Δφο χορδζσ είναι ίςεσ αν και μόνο αν τα 
αποςτιματά τουσ είναι ίςα 

 

  

51. Κςοι Κφκλοι καλοφνται δφο κφκλοι που ζχουν 
τθν ίδια ακτίνα 

 

  

52. Επίκεντρθ  καλείται μία γωνία που ζχει τθν 
κορυφι τθσ ςτο κζντρο του κφκλου. 
Θ επίκεντρθ γωνία είναι ίςθ με το τόξο ςτο 
οποίο βαίνει. 
Δφο επίκεντρεσ γωνίεσ είναι ίςεσ αν και μόνο 
αν βαίνουν ςτο ίδιο ι ςε ίςα τόξα 

 

Σόξο AB  

Ο 

Α Β 

Χορδι ΑΒ 

Ο 

Α 

Β 

Διάμετροσ ΑΒ 

Ο 

Α 

Β 

Διάμετροσ ΑΒ 

Σα  Α, Β είναι 
Αντιδιαμετρικά  

Απόςτθμα  

Ο 

Α Β 

Χορδι ΑΒ 

Κ 

Κ μέσο ΑΒ

OK AB   

Σόξο AB  

Ο 

Α Β 

Επίκεντρθ 

γωνία        
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53. Εγγεγραμμζνθ καλείται μία γωνία που ζχει 
τθν κορυφι τθσ ςτθν περιφζρεια του κφκλου 
Ιδιότθτεσ 
Θ εγγεγραμμζνθ γωνία είναι το ίςθ με το μιςό 
του τόξου ςτο οποίο βαίνει, και ίςθ με το 
μιςό τθσ αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ. 

 

χετικζσ κζςεισ Ευκείασ και Κφκλου 

54. Θεωροφμε μία ευκεία ε και ζνα κφκλο (Ο,R). 
Ορίηουμε ακόμθ ωσ δ  τθν απόςταςθ του 
κζντρου από τθν ευκεία ε 

 Αν R   τότε θ ευκεία ε κα λζγεται 
εξωτερικι του κφκλου  (Ο,R) ) (ςχ. α) 

 Αν R  τότε θ ευκεία ε κα καλείται 
εφαπτόμενθ του κφκλου  (Ο,R) (ςχ. 
Β) 

 Αν  τότε θ ευκεία ε κα λζγεται 
τζμνουςα του κφκλου  (Ο,R) (ςχ. γ) 

 

  

Α Β 
Σόξο AB  

Εγγεγραμμζνθ 

γωνία    

2 2

 
    

Ο 
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55. Σα εφαπτόμενα τμιματα που άγονται από 
ςθμείο εκτόσ κφκλου είναι μεταξφ τουσ ίςα. 
 
Αν Ρ ζνα ςθμείο εκτόσ κφκλου τότε θ 
διακεντρικι ευκεία του  

 είναι μεςοκάκετοσ τθσ χορδισ του 
κφκλου με άκρα τα ςθμεία επαφισ   

 διχοτομεί τθν γωνία των 
εφαπτομζνων τμθμάτων και τθ γωνία 
των ακτινϊν που καταλιγουν ςτα 
ςθμεία επαφισ 

 

χετικζσ κζςεισ δφο Κφκλων 

56. Διάκεντροσ  καλείται μία ευκεία που ενϊνει 

τα κζντρα δφο κφκλων , δθλ.     

 
  

57. Ασ κεωριςουμε δφο κφκλουσ (Κ, R) και (Λ, ρ) 

με R   και δ θ διάκεντροσ αυτϊν. 

 Αν R    τότε οι δφο κφκλοι 

είναι εςωτερικοί και δεν ζχουν 
κανζνα κοινό ςθμείο (ςχ. α) 

 Αν R    τότε οι δφο κφκλοι 

εφάπτονται εςωτερικά και ζχουν ζνα 
κοινό ςθμείο (ςχ. β)  

 Αν R R       τότε οι δφο 

κφκλοι κα λζγονται τεμνόμενοι και 
κα ζχουν δφο κοινά ςθμεία (ςχ. γ) 

 Αν R    τότε οι δφο κφκλοι 

εφάπτονται εξωτερικά και ζχουν ζνα 
κοινό ςθμείο (ςχ. δ) 

 Αν R    τότε οι δφο κφκλοι 

είναι εξωτερικοί και δεν ζχουν 
κανζνα κοινό ςθμείο (ςχ. ε) 

 



 
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου 

 

Επιμέλεια  Κων/νοσ Παπαςταματίου Μαθηματικόσ Σελίδα 11 
 

  

58. Θ διάκεντροσ δφο τεμνόμενων κφκλων είναι θ 
μεςοκάκετοσ τθσ κοινισ τουσ χορδισ. 
Αν οι δφο κφκλοι είναι ίςοι τότε θ κοινι 
χορδι είναι μεςοκάκετοσ τθσ διακζντρου 

 

Σρίγωνα Βαςικά  τοιχεία 

59. Περίμετροσ ενόσ τριγϊνου καλείται το 
άκροιςμα που μικουσ των πλευρϊν του. 

 

  

60. καλθνό ονομάηεται ζνα  τρίγωνο που ζχει 
όλεσ τισ πλευρζσ του άνιςεσ 

 

  

61. Ιςοςκελζσ καλείται το τρίγωνο που ζχει δφο 
πλευρζσ ίςεσ. Θ πλευρά που δεν είναι ίςθ με 
τισ άλλεσ δφο καλείται βάςθ του ιςοςκελοφσ 
τριγϊνου 
Ιδιότθτεσ 

 Οι προςκείμενεσ ςτθν βάςθ γωνίεσ 
ενόσ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι ίςεσ 

 Σο φψοσ που αντιςτοιχεί ςτθν βάςθ 
είναι διάμεςοσ και διχοτόμοσ 

 Θ διάμεςοσ που αντιςτοιχεί ςτθν 
βάςθ είναι διχοτόμοσ και φψοσ. 

 Θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ που 
βρίςκεται απζναντι από τθν βάςθ 
είναι φψοσ και διάμεςοσ 

 

  

Α 

Β 
Δ Γ 

ΑΒ=ΑΓ 
ˆ ˆ     

ΑΔ= διάμεςοσ , 
φψοσ και 
διχοτόμοσ 

Α 

Γ Β 

γ 

α 

β Π= α+ β +γ 
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62. Ιςόπλευρο καλείται ζνα τρίγωνο που ζχει 
όλεσ του τισ πλευρζσ ίςεσ. 
Ιδιότθτεσ: 

 Οι γωνίεσ του ιςόπλευρου τρίγωνου 
είναι μεταξφ τουσ ίςεσ και μάλιςτα 
ίςεσ με 60ο  

 Όλα τα φψθ του ιςόπλευρου 
τριγϊνου είναι διχοτόμοι και 
διάμεςοι 

 

  

63. Οξυγϊνιο καλείται ζνα τρίγωνο που ζχει όλεσ 
του τισ γωνίεσ οξείεσ  

 

  

64. Ορκογϊνιο  καλείται ζνα τρίγωνο που ζχει 
μία ορκι γωνία 

 

  

65. Αμβλυγϊνιο καλείται ζνα τρίγωνο που ζχει 
μία αμβλεία γωνία 

 

 

Δευτερεφοντα τοιχεία Σριγϊνου 

66. Διάμεςοσ λζγεται το ευκφγραμμο τμιμα που 
ενϊνει μία κορυφι ενόσ τριγϊνου με το μζςο 
τθσ απζναντι πλευράσ. Θ διάμεςοσ ΑΜ του 
τριγϊνου ΑΒΓ,  που αντιςτοιχεί ςτθν πλευρά 
α (ΒΓ), ςυμβολίηεται με μα 

 

  

Α 

Β 

ΑΒ = ΑΓ= ΒΓ 
ˆ ˆ ˆ      

Γ 

Α 

Β 

ΑΜ διάμεςοσ  
Μ μζςο ΒΓ  

Γ Μ 

μα 
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67. Διχοτόμοσ καλείται το ευκφγραμμο τμιμα 
τθσ διχοτόμου τθσ γωνίασ, από τθν κορυφι 
μζχρι τθν απζναντι πλευρά 

 

  

68. Ύψοσ καλείται το κάκετο ευκφγραμμο τμιμα 
του τριγϊνου που ενϊνει μία κορυφι με τθν 
απζναντι πλευρά. 
Σο ςθμείο Δ λζγεται προβολι του Α πάνω 
ςτθν ΒΓ ι ίχνοσ  τθσ κακζτου που φζρεται 
από το Α ςτθν ευκεία ΒΓ 

 

Κριτιρια Ιςότθτασ Σριγϊνων 

69. 1ο Κριτιριο Ιςότθτασ (Π-Γ-Π) αν δφο τρίγωνα 
ζχουν δφο πλευρζσ ίςεσ μία προσ μία και τισ 
περιεχόμενεσ ςε αυτζσ γωνίεσ ίςεσ, τότε είναι 
ίςα.  

 

Α 

Β 

ΑΔ διχοτόμοσ  

ˆ ˆ     

Γ Δ 

υα 

Α 

Β 

ΑΔ διχοτόμοσ  

ˆ ˆ     

Γ Δ 
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70. 2ο Κριτιριο Ιςότθτασ (Γ-Π-Γ) Αν δφο τρίγωνα 
ζχουν μία πλευρά και τισ προςκείμενεσ ςε 
αυτι γωνίεσ ίςεσ μία προσ μία, τότε τα 
τρίγωνα είναι ίςα. 

 
 

  

71. 3ο Κριτιριο Ιςότθτασ (Π-Π-Π) Αν δφο τρίγωνα 
ζχουν τισ πλευρζσ τουσ ίςεσ μία προσ μία, 
τότε  είναι ίςα  

 

 

Κριτιρια Ιςότθτασ Ορκογωνίων Σριγϊνων 

72. Δφο ορκογϊνια τρίγωνα είναι ίςα αν και 
μόνο αν ζχουν δφο πλευρζσ τουσ ίςεσ μία 
προσ μία  
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73. Δφο ορκογϊνια τρίγωνα είναι ίςα αν και 
μόνο αν ζχουν μία οξεία γωνία και μία 
πλευρά ίςεσ μία προσ μία  

 

Ανιςωτικζσ χζςεισ ςτα Σρίγωνα  

74. Σριγωνικι Ανιςότθτα: Κάκε πλευρά ενόσ 
τριγϊνου είναι μεγαλφτερθ από τθν διαφορά 
των άλλων δφο και μικρότερθ από το 
άκροιςμά τουσ  

 
  

75. Απζναντι από όμοια άνιςεσ πλευρζσ ενόσ 
τριγϊνου βρίςκονται όμοια άνιςεσ γωνίεσ και 
αντίςτροφα. 
Παρατθριςεισ: 

 Θ υποτείνουςα ενόσ ορκογωνίου 
τριγϊνου είναι θ μεγαλφτερθ πλευρά 
του 

 Απζναντι από τθν αμβλεία γωνία 
ενόσ αμβλυγϊνιου τριγϊνου 
βρίςκεται θ μεγαλφτερθ πλευρά 

 

χζςεισ ςτα Σρίγωνα 

76. Σο άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου 
είναι ίςο με δφο ορκζσ, δθλ. 180ο  

ˆ ˆ ˆ 180    
υμπεράςματα:  

 Αν γνωρίηουμε τισ δφο γωνίεσ  ενόσ 
τριγϊνου μποροφμε να 
υπολογίςουμε τθν τρίτθ 

 Σο άκροιςμα των οξειϊν γωνιϊν ενόσ 
ορκογωνίου τριγϊνου είναι ίςο με 
90ο  
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77. Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου είναι 
ίςθ με το άκροιςμα των δφο απζναντι 
εςωτερικϊν  

ˆˆ ˆ
     

 
  

78. Σο ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα 
δφο πλευρϊν ενόσ τριγϊνου είναι παράλλθλο 
προσ τθν τρίτθ πλευρά και ίςο με το μιςό τθσ. 

    και 
2


   

 
  

79. Αν από το μζςο μίασ πλευρά ενόσ τριγϊνου 
φζρουμε μία ευκεία παράλλθλθ προσ μία 
άλλθ πλευρά τότε αυτι κα διζρχεται και από 
το μζςο τθσ τρίτθσ.  

 

χζςεισ ςτα Ορκογϊνια Σρίγωνα 

80. Θ διάμεςοσ που αντιςτοιχεί ςτθν 
υποτείνουςα ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου 
είναι ίςθ με το μιςό τθσ. 

2


    

Παρατιρθςθ: Θ διάμεςοσ χωρίηει το τρίγωνο 
ςε δφο ιςοςκελι τρίγωνα. 

 
  

81. Αν θ διάμεςοσ ενόσ τριγϊνου που αντιςτοιχεί 
ςε μία πλευρά είναι ίςθ με το μιςό τθσ, τότε 
το τρίγωνο είναι ορκογϊνιο με υποτείνουςα 
τθν πλευρά αυτι. 
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82. Αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο θ μία του γωνία 
είναι ίςθ με 30ο  τότε θ απζναντι πλευρά 
είναι ίςθ με το μιςό τθσ υποτείνουςασ  

2


    

 

θμαντικά ςθμεία ςτα Σρίγωνα 

83. Ορκόκεντρο καλείται το ςθμείο τομισ των 
υψϊν ενόσ τριγϊνου  

 
  

84. Βαρφκεντρο καλείται το ςθμείο τομισ των 
διαμζςων ενόσ τριγϊνου. 
Χαρακτθριςτικι Ιδιότθτα: 
Θ απόςταςθ μίασ κορυφισ από το 

βαρφκεντρο βρίςκεται ςτα 2
3

 του μικουσ 

τθσ αντίςτοιχθσ διαμζςου  
Δθλ. Αν ΑΔ, ΒΕ, ΓΗ οι διάμεςοι του τριγϊνου 
ΑΒΓ και Θ το βαρφκεντρο του τριγϊνου τότε 
ιςχφουν οι παρακάτω ςχζςεισ 

2 1
2

3 3

2 1
2

3 3

2 1
2

3 3
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85. Περίκεντρο καλείται το ςθμείο τομισ των 
μεςοκακζτων ενόσ τριγϊνου. 
Σο περίκεντρο είναι το κζντρο του 
εγγεγραμμζνου κφκλου 

 
  

86. Ζγκεντρο καλείται το ςθμείο τομισ  των 
διχοτόμων των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου. 
Σο ζγκεντρο είναι το κζντρο το 
εγγεγραμμζνου κφκλου 

 
  

υμμετρίεσ 

87. Δφο ςθμεία Α και Α’  είναι ςυμμετρικά ωσ 
προ ζνα ςθμείο Ο αν και μόνο αν τα Α και Α’  
ιςαπζχουν από το Ο, δθλ. το Ο είναι το μζςο 

του AA   
 

  

88. Δφο ςχιματα  και ϋ κα λζγονται ςυμμετρικά 
ωσ προσ ζνα ςθμείο Ο αν και μόνο αν κάκε 
ςθμείο του ϋ είναι ςυμμετρικό ενόσ ςθμείου 
του  ωσ προσ το Ο. Σο Ο κα καλείται κζντρο 
ςυμμετρίασ και θ ςυμμετρία κεντρικι 
ςυμμετρία.   

 
  

89. Ζςτω δφο ςθμεία Α και Αϋ και μία ευκεία ε. Θ 
ευκεία ε κα καλείται άξονασ ςυμμετρίασ των 
Α και Αϋ αν και μόνο αν θ απόςταςθ το Α από 
τθν ε είναι ίςθ με τθν απόςταςθ του Αϋ από 
τθν ε. 
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90. Δφο ςχιματα  και ϋ κα λζγονται ςυμμετρικά 
ωσ προσ μία ευκεία ε  αν και μόνο αν κάκε 
ςθμείο του ϋ είναι ςυμμετρικό ενόσ ςθμείου 
του  ωσ προσ το τθν ευκεία ε. Θ ςυμμετρία 
αυτι κα καλείται αξονικι ςυμμετρία 

 

Ευκείεσ Παράλλθλεσ – χζςεισ Παραλλιλων Ευκειϊν 

91. Εντόσ χαρακτθρίηονται οι γωνίεσ που 
βρίςκονται εντόσ των παραλλιλων ευκειϊν 

 

  

92. Εκτόσ καλοφνται οι γωνίεσ που βρίςκονται 
εκτόσ των παράλλθλων ευκειϊν 

 
  

93. Εναλλάξ καλοφνται οι γωνίεσ που βρίςκονται 
εκατζρωκεν τθσ ευκείασ που τζμνει τισ 
παράλλθλεσ ευκείεσ  

 
 

 
  

94. Επί τα αυτά  λζγονται οι γωνίεσ που 
βρίςκονται ςτθν ίδια πλευρά από τθν ευκεία 
που τζμνει τισ παράλλθλεσ  

 
 

Επί τα αυτά 

Εναλλάξ  

Εναλλάξ  

Εκτόσ  

Εντόσ  
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95. Δφο ευκείεσ παράλλθλεσ που τζμνονται από 
μία τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ εναλλάξ 
γωνίεσ ίςεσ και αντίςτροφα 
ˆ ˆ   και ˆ ˆ   

 

 

  

96. Δφο ευκείεσ παράλλθλεσ που τζμνονται από 
μία τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ εκτόσ και επί 
τα αυτά μζρθ γωνίεσ ίςεσ και αντίςτροφα 
 

 

  

97. Δφο ευκείεσ παράλλθλεσ που τζμνονται από 
μία τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ και επί τα 
αυτά μζρθ γωνίεσ παραπλθρωματικζσ  και 
αντίςτροφα 

 
  

98. Δφο ευκείεσ που είναι κάκετεσ ςτθν ίδια 
ευκεία είναι μεταξφ τουσ παράλλθλεσ 

 
  

α 

γ 
β 

δ 

η 
ε 

θ 
κ 

ˆ ˆ 180    και ˆˆ 180    

εντόσ και επί 
τα αυτά 

α 

γ 
β 

δ 

η ε 

θ 
κ 

Εντόσ  Εκτόσ και 
επί τα αυτά ˆ ˆ    , ˆ ˆ   , ˆ ˆ    , ˆ ˆ    

 

α 

γ 
β 

δ 

η 
ε 

θ 
κ 

ˆ ˆ   και ˆ ˆ   

Εντόσ  Εναλλάξ  

Επί τα αυτά 
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99. Δφο ευκείεσ που είναι παράλλθλεσ ςτθν ίδια 
ευκεία είναι μεταξφ τουσ παράλλθλεσ 

 

Πολφγωνα 

100. Σο άκροιςμα των εςωτερικϊν γωνιϊν ενόσ 
κυρτοφ ν- γϊνου ιςοφται με 2ν-4 ορκζσ. 

Δθλ.  2 4 90 180 360      όπου ν το 

πλικοσ των γωνιϊν  

 

 
  

101. Σο άκροιςμα των εξωτερικϊν γωνιϊν ενόσ 
κυρτοφ ν- γϊνου είναι ίςο με τζςςερισ ορκζσ. 
Δθλ. 360ο  

 

Παραλλθλόγραμμα 

102. Παραλλθλόγραμμο καλείται το 
τετράπλευρο που ζχει τισ απζναντι πλευρζσ 
του παράλλθλεσ. 
Ιδιότθτεσ 

 Οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ 

 Οι απζναντι γωνίεσ είναι ίςεσ 

 Οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται 
 

 

  

103. Κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο 
παραλλθλόγραμμο: 

 Δφο απζναντι πλευρζσ είναι ίςεσ και 
παράλλθλεσ 

 Οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ 

 Οι απζναντι γωνίεσ του είναι ίςεσ 

 Οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται 
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104. Ορκογϊνιο λζγεται το παραλλθλόγραμμό 
που ζχει μία ορκι γωνία: 
Ιδιότθτεσ 

 Οι διαγϊνιοι του είναι ίςεσ 
 

 
  

105. Κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο 
ορκογϊνιο: 

 Είναι παραλλθλόγραμμο και ζχει μία ορκι 
γωνία. 

 Είναι παραλλθλόγραμμο και οι διαγϊνιοί 
του είναι ίςεσ 

 Ζχει τρείσ ορκζσ γωνίεσ 

 Ζχει όλεσ του τισ γωνίεσ ίςεσ 

 

  

106. Ρόμβοσ λζγεται το παραλλθλόγραμμο που 
ζχει δφο διαδοχικζσ πλευρζσ του ίςεσ. 
Ιδιότθτεσ: 

 Οι διαγϊνιοι του ρόμβου τζμνονται κάκετα 

 Οι διαγϊνιοι του ρόμβου διχοτομοφν τισ 
γωνίεσ του 

 
  

107. Κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο 
ρόμβοσ: 

 Ζχει όλεσ του τισ πλευρζσ ίςεσ 

 Είναι παραλλθλόγραμμο και δφο διαδοχικζσ 
πλευρζσ του είναι ίςεσ 

 Είναι παραλλθλόγραμμο και οι διαγϊνιοί 
του τζμνονται κάκετα 

 Είναι παραλλθλόγραμμο και μία διαγϊνιόσ 
του διχοτομεί μία γωνία του 
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108. Σετράγωνο λζγεται το παραλλθλόγραμμο 
που είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ. 
Ιδιότθτεσ: 
Οι ιδιότθτεσ του τετραγϊνου είναι όλεσ οι 
ιδιότθτεσ του ορκογωνίου και του ρόμβου 

 
  

109. Κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο 
τετράγωνο: 
Για να χαρακτθριςτεί ζνα τετράπλευρο 
τετράγωνο αρκεί να δείξουμε μία από τισ 
ιδιότθτεσ του ορκογωνίου και μία από τισ 
ιδιότθτεσ του ρόμβου 

 

Σραπζηια  

110. Σραπζηιο λζγεται το τετράπλευρο που ζχει 
δφο πλευρζσ του παράλλθλεσ 
Ιδιότθτεσ 
Οι διαδοχικζσ γωνίεσ του τραπεηίου είναι 
παραπλθρωματικζσ 

 
  

111. Βάςεισ ενόσ τραπεηίου καλοφνται οι 
παράλλθλεσ πλευρζσ του 

 

 
  

112. Ύψοσ ενόσ τραπεηίου καλείται θ απόςταςθ 
των παράλλθλων πλευρϊν του. 

 
  

Ύψοσ 

Βάςεισ  
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113. Διάμεςοσ  ενόσ τραπεηίου καλείται το 
ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των 
μθ παράλλθλων πλευρϊν 
Ιδιότθτεσ 

 Θ διάμεςοσ είναι παράλλθλθ προσ τισ 
βάςεισ    και     

 Θ διάμεςοσ ιςοφται με το θμιάκροιςμα των 

βάςεων 
2


    

 
 

  

114. Θ διάμεςοσ  ΕΗ του τραπεηίου ΑΒΓΔ 
διχοτομεί τισ διαγωνίου ΑΓ και ΒΔ ςτα ςθμεία 
Κ και Λ αντίςτοιχα. Σο μικοσ του 
ευκφγραμμου τμιματοσ ΚΛ είναι ίςο με τθν 
θμιδιαφορά των βάςεων ΑΒ και ΓΔ 

2


    

 
  

115. Ιςοςκελζσ τραπζηιο λζγεται το τραπζηιο 
που ζχει τισ μθ παράλλθλεσ πλευρζσ του ίςεσ. 
Ιδιότθτεσ 

 Οι διαγϊνιοι του ιςοςκελοφσ τραπεηίου 
είναι ίςεσ 

 Οι γωνίεσ που πρόςκεινται ςε μία βάςθ 
είναι ίςεσ 

 
  

116. Κριτιρια για να είναι ζνα τραπζηιο 
ιςοςκελζσ. 

 Οι γωνίεσ που πρόςκεινται ςε μία βάςθ 
είναι ίςεσ 

 Οι διαγϊνιοί του είναι ίςεσ 

 

 

Διάμεςοσ  


