Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία
 Οι γωνίες που βρίσκονται ανάμεσα στις
ευθείες ε1 και ε2 ονομάζονται «εντός» (των
ευθειών)και όλες οι άλλες «εκτός».
4, B
3, 
1, 
 2 είναι εντός και
Οι γωνίες B
1, B
2, 
4, 
 3 είναι εκτός.
οι γωνίες B
 Οι γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος
της ευθείας δ ονομάζονται «επί τα αυτά»
(μέρη της ευθείας).
1, B
4, 
1, 
 4 είναι «επί τα αυτά»
Οι γωνίες B
3, B
2, 
2, 
 3 είναι «επί τα αυτά».
και οι γωνίες B
 Δύο γωνίες που η μία βρίσκεται στο ένα και η άλλη στο άλλο ημιεπίπεδο της ευθείας δ,
λέγονται μεταξύ τους «εναλλάξ».
 4 και 
 2 είναι «εναλλάξ» καθώς και οι γωνίες B
 2 και 
 4 είναι
Για παράδειγμα οι γωνίες B
«εναλλάξ»
Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω ονομασίες για τα ζεύγη
γωνιών:
1. εντός εναλλάξ
2. εκτός εναλλάξ
3. εντός και επί τα αυτά
4. εκτός και επί τα αυτά
5. εντός- εκτός εναλλάξ 4. εντός- εκτός και επί τα αυτά
Όταν οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες τότε οι γωνίες ω του σχήματος είναι ίσες καθώς
και οι γωνίες φ είναι μεταξύ τους ίσες, δηλαδή:
- Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες
- Οι εκτός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες
- Οι εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες είναι ίσες.
Επιπλέον οι γωνίες ω και φ είναι παραπληρωματικές, δηλαδή:
- Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωματικές
- Οι εντός εκτός εναλλάξ γωνίες είναι παραπληρωματικές.
- Οι εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες είναι παραπληρωματικές

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σχεδίασε δύο παράλληλες ευθείες ε1 και ε2, οι οποίες να απέχουν 4cm. Φέρε μία ευθεία
που να σχηματίζει με την ε1 γωνία 12ο και υπολόγισε τις υπόλοιπες γωνίες.
Λύση
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα
ΓΔ μήκους 4 cm. Στα άκρα του Γ και Δ φέρουμε
ευθείες ε1 και ε2 κάθετες στη ΓΔ. Έστω τώρα
ευθεία δ που τέμνει την ε1 στο Α και τη ε2 στο Β
 1  12 .
έτσι ώστε A

 1 και A
 2 είναι παραπληρωματικές,
Οι γωνίες A
 2  180  12  168
άρα A
1

 1 και A
 3 είναι κατακορυφήν, άρα A
3  A
 1  12 .
Οι γωνίες A
 2 και A
 4 είναι κατακορυφήν, άρα A
4  A
 2  168 .
Οι γωνίες A
 1 και B
 1 είναι εντός εκτός και επί τα αυτά, άρα B
1  A
 1  12 .
Οι γωνίες A
 4 και B
 2 είναι εντός εναλλάξ, άρα B
2  A
 4  168 .
Οι γωνίες A
 2 και B
 4 είναι κατακορυφήν, άρα B
4  B
 2  168 .
Οι γωνίες B
 1 και B
 3 είναι κατακορυφήν, άρα B
3  B
 1  12 .
Οι γωνίες B

2. Στο διπλανό σχήμα είναι ε1//ε2 και ε3 //ε4
Να υπολογίσεις τις σημειωμένες γωνίες του
σχήματος, αν είναι α = β = 70°.
Λύση
Οι γωνίες α και δ είναι εντός εκτός και εναλλάξ των
παραλλήλων ε1//ε2 που τέμνονται από την ε5,οπότε
είναι παραπληρωματικές.
Δηλαδή: α  δ  180 ή 70  δ  180  άρα δ  180  70  110 .
Οι γωνίες β και γ είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ε3 //ε4 που τέμνονται
από την ε2, άρα γ  β  70
Οι γωνίες β και ζ είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ε1//ε2 που τέμνονται
από την ε3, άρα ζ  β  70 .
Οι γωνίες ζ και ε είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ε3 //ε4 που τέμνονται από την
ε1, άρα ζ  ε  180 ή 70  ε  180  άρα ε  180  70  110 .
  63 .Να πάρεις ένα σημείο Β της πλευράς Αx, ώστε να
3. Να σχηματίσεις μια γωνία xAy

είναι ΑΒ=5 cm και ένα σημείο Δ της Ay, ώστε να είναι ΑΔ=2,9 cm. Να φέρεις από το Β
την παράλληλη προς την Αy και από το Δ την παράλληλη προς την Ax. Να ονομάσεις Γ
το σημείο τομής των παράλληλων αυτών. Να υπολογίσεις τις γωνίες του τετραπλεύρου
ΑΒΓΔ.
Λύση
Έστω ημιευθεία Αx. Τοποθετούμε το κέντρο του
μοιρογνωμονίου στο Α, έτσι ώστε η πλευρά του να
συμπέσει με την Αx.
Βρίσκουμε το σημείο στο οποίο αντιστοιχούν οι 63ο
και το ενώνουμε με τοΑ, οπότε σχηματίστηκε η Αy.
Θεωρούμε τα σημεία Β, Δ των Αx, Ay αντίστοιχα
έτσι ώστε ΑΒ = 5cm και ΑΔ = 2,9cm.
Φέρουμε από τα Β, Δ παράλληλες προς τις ΑΔ, ΑΒ
αντίστοιχα και το τετράπλευρο ΑΒΓΔ που σχηματίζουν είναι παραλληλόγραμμο.
Οι γωνίες Α και Δ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΑΒ // ΓΔ που τέμνονται από

  180 ή 63  
  180 άρα 
  180  63  117 .
την ΑΔ, άρα: A
Οι γωνίες A και B είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων AΔ // ΒΓ που τέμνονται από
B
  180 ή 63  B
  180 άρα B
  180  63  117 .
την ΑΒ, οπότε: A
Οι γωνίες Β και Γ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΓΔ // ΑΒ που τέμνονται από
 
  180 ή 117  
  180 άρα 
  180  117  63 .
την ΒΓ, οπότε: B
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4. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες
και η ημιευθεία Βδ2 είναι διχοτόμος της γωνίας B.
Να υπολογίσεις τις γωνίες α, β και γ του σχήματος.
Λύση

  56 και B
  2φ είναι εντός εναλλάξ των
Οι γωνίες A
παραλλήλων ε1 ,ε 2 που τέμνονται από την δ1 άρα 2φ  56  ή φ  56 : 2  28
Οι γωνίες φ και α είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ε1 ,ε 2 που τέμνονται από την δ2
άρα α  φ  28 .

Οι γωνίες α και γ είναι κατακορυφήν, άρα γ  α  28 .
Τέλος οι γωνίες α και β είναι παραπληρωματικές, άρα β  180  28  152 .

5. Στο διπλανό σχήμα είναι ε1 //ε2 και ε3 //ε4 .
Να υπολογίσεις τις γωνίες α και β.
Λύση
Οι γωνίες φ και 116 είναι εντός και επί τα αυτά των
παραλλήλων ε1 ,ε 2 που τέμνονται από την ε3 άρα είναι
παραπληρωματικές, δηλαδή: φ  180  116  64 .

Οι γωνίες φ και α είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ε3 //ε4 που τέμνονται
από τη ε2 άρα είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή: φ  180  64  116 .
Τέλος οι γωνίες φ και β είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ε3 //ε4 που
τέμνονται από τη ε2 άρα είναι ίσες. Δηλαδή β  64 .

6. Στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος
είναι: ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ//ΒΓ. Να υπολογίσεις όλες
τις σημειωμένες γωνίες.
Λύση
Οι γωνίες ω και 30 είναι εντός εναλλάξ των
παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που τέμνονται από την ΒΔ, άρα
  30 .
είναι ίσες. Δηλαδή ω

 και B
  105 είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που
Οι γωνίες AB
  180  105  75 .
τέμνονται από την ΒΓ, άρα είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή: AB
  γ  30  , άρα γ  30  75 ή γ  75  30  45 .
Όμως AB
Οι γωνίες γ και φ είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΒΔ,
άρα είναι ίσες. Δηλαδή φ  γ  45 .

Οι γωνίες 105 και θ είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που τέμνονται από την
ΓΔ, άρα είναι ίσες. Δηλαδή θ  105 .
Τέλος οι γωνίες α και θ είναι εντός εκτός και επί τα αυτά, άρα είναι ίσες.
Δηλαδή α  θ  105 .
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7. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι οι ευθείες ε1 και ε2είναι
παράλληλες και ότι η ευθεία ζ τις τέμνει. Να απαντήσετε στα
παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Ισχύει ω  θ ;
β) Αν η γωνία θ είναι ίση με 25°:
i) Να βρείτε τη γωνία ω.
ii) Να βρείτε τη γωνία φ.
Λύση
α) Επειδή οι γωνίες ω και θ είναι κατακορυφήν, ισχύει ότι ω  θ .
β) i) Είναι ω  θ  25 .
ii) Επειδή οι γωνίες φ και ω είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ε1 και ε 2
που τέμνονται από την ευθεία ζ είναι παραπληρωματικές, άρα
φ  ω  180  φ  25  180  φ  180  25  155 .

8. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι οι ευθείες ε1 και ε 2 είναι
παράλληλες και ότι η ευθεία ζ τις τέμνει. Να απαντήσετε στα
παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Ισχύει θ  φ  180 ;
β) Αν η γωνία ω είναι ίση με 25°:
i) Να βρείτε τη γωνία θ.
ii) Να βρείτε τη γωνία φ.
Λύση
α) Επειδή οι γωνίες θ και x είναι εντός εκτός και επί τα αυτά
μέρη των παραλλήλων ε1 και ε 2 που τέμνονται από την
ευθεία ζ , άρα θ  x . Όμως x  φ 180  , άρα και

θ  φ  180 .
β) i) Επειδή οι γωνίες ω και x είναι κατακορυφήν, ισχύει
ότι x  ω  25  , άρα και θ  25 .
ii) φ  θ  180  φ  25  180  φ  180  25  155

 είναι ορθές και η
  και 
9. Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες 
γωνία θ είναι 30°. Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα
αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Να αποδείξετε ότι οι ΑΔ και ΒΓ είναι παράλληλες.
β) Να βρείτε τη γωνία ω.
γ) Να αποδείξετε ότι φ  ω  180ο και να βρείτε τη γωνία φ.
Λύση
α) Επειδή οι ευθείες ΑΔ και ΒΓ είναι κάθετες στη ΔΓ σε διαφορετικά της σημεία, είναι
παράλληλες.
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β) Οι γωνίες ω και θ είναι κατακορυφήν , οπότε είναι ίσες. Δηλαδή ω  30 .
γ) Οι γωνίες ω και φ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ και ΒΓ που
τέμνονται από την ευθεία ζ, οπότε είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή
φ  ω  180ο  φ  30  180  φ  180  30  150

  70 , 
  110 και η
10. Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες 
γωνία φ είναι 150 . Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα
αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Να αποδείξετε ότι οι ΑΓ και ΒΔ είναι παράλληλες.
β) Να βρείτε τη γωνία ω.
γ) Να αποδείξετε ότι θ  ω και να βρείτε τη γωνία θ.
Λύση

 και 
 είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των ΑΓ και ΒΔ που τέμνονται
α) Οι γωνίες 
  
  70  110  180 ,
από την ΓΔ και επιπλέον είναι παραπληρωματικές αφού 
άρα οι ΑΓ και ΒΔ είναι παράλληλες.
β) Οι γωνίες ω και φ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ και ΒΓ που
τέμνονται από την ευθεία ζ, οπότε είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή
φ  ω  180ο  150  ω  180  ω  180  150  30
γ) Οι γωνίες ω και θ είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΔ και ΒΓ που τέμνονται από την
ευθεία ζ, οπότε είναι ίσες. Δηλαδή θ  ω  30 .

11. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες  ε1  και  ε 2  είναι
παράλληλες και τέμνονται από την ΑΒ. Επίσης η Αδ
  και 
 δ  75 .
είναι διχοτόμος της γωνίας 
.
α) Να βρείτε τη γωνία 
β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ω  150 .

  , να
γ) Αν η Βζ είναι διχοτόμος της γωνίας 
 ζ  75 .
αποδείξετε ότι 

Λύση

 , ισχύει ότι
α) Επειδή η Αδ είναι διχοτόμος της γωνίας 
  2  75  150 .

β) Οι γωνίες ω και ΓΑΒ είναι εντός εναλλάξ των
παραλλήλων  ε1  και  ε 2  που τέμνονται από την ΑΒ,
  150 .
άρα ω  

 και ω είναι κατακορυφήν, άρα είναι ίσες. Επειδή η Βζ είναι διχοτόμος της
γ) Οι γωνίες 


 , ισχύει ότι 
ζ    150  75
γωνίας 
2
2
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12. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες  ε1  και  ε 2  είναι
   140 και η γωνία
παράλληλες. Επίσης η γωνία 
   40 .

.
α) Να βρείτε τη γωνία 
.
β)Να βρείτε τη γωνία 

γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.
Λύση
   
  180  
   140  180  
   180  140  40
α) Είναι 

 είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων  ε  και  ε  που
  και 
β) Οι γωνίες 
1
2



τέμνονται από την ΑΓ, άρα      40 .
   
   40 το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.
γ) Επειδή 
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ΕΞΑΣΚΗΣΗ
13. Στο διπλανό σχήμα είναι α  70 και οι ευθείες ε1 και ε2
είναι παράλληλες. Να υπολογίσετε τις γωνίες β,γ,δ,ε,ζ,η,θ
και να δικαιολογήσετε τους υπολογισμούς σας.

14. Στο διπλανό σχήμα είναι ε1  ε 2 και ε3  ε 4 Αν οι γωνίες
δ και ε είναι 70 , να υπολογίσετε τις γωνίες α,β,γ.

15. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε2 και ε3 είναι παράλληλες.
Να αποδείξετε ότι και οι ευθείες ε1 και ε2 είναι
παράλληλες.

16. Σε ευθεία ε πάρε διαδοχικά τα τμήματα ΑΒ = 3cm και ΒΓ = 2cm. Με πλευρές τα τμήματα
ΑΒ και ΒΓ, κατασκεύασε προς το ίδιο μέρος της ευθείας ε δύο ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και
ΒΓΕ. Να δικαιολογήσετε γιατί είναι ΑΔ // ΒΕ και ΒΔ // ΓΕ .

17. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι οι ευθείες ε1 και ε 2 είναι
παράλληλες και ότι η ευθεία ζ τις τέμνει. Να απαντήσετε στα
παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Ισχύει ω  φ  180 ;
β) Αν η γωνία φ είναι ίση με 160°:
i) Να βρείτε τη γωνία ω.
ii) Να βρείτε τη γωνία θ.

18. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι οι ευθείες ε1 και ε2είναι παράλληλες
και ότι η ευθεία ζ τις τέμνει. Να απαντήσετε στα παρακάτω
ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
α) Ισχύει ω  θ ;
β) Αν η γωνία ω είναι ίση με 30°:
i) Να βρείτε τη γωνία θ.
ii) Να βρείτε τη γωνία φ.
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 είναι ορθές και η γωνία
19. Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες   και 
θ είναι 150°. Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας
τις απαντήσεις σας.
α) Να αποδείξετε ότι οι ΑΔ και ΒΓ είναι παράλληλες.
β) Να βρείτε τη γωνία φ.
γ) Να αποδείξετε ότι φ  ω  180ο και να βρείτε τη γωνία ω.

  45 και η γωνία φ είναι
20. Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες 
επίσης 45°. Δίνεται ακόμα θ  30 . Να απαντήσετε τα παρακάτω
ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
 .
α) Να βρείτε τη γωνία 
β) Να αποδείξετε ότι οι ΑΓ και ΒΔ είναι παράλληλες.
γ) Να αποδείξετε ότι ω  θ και να βρείτε τη γωνία ω.

21. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες  ε1  και  ε 2  είναι παράλληλες και
  110 , 
  20 .

.
α) Να βρείτε τη γωνία 
   90 .
β)Να αποδείξετε ότι 
  90 .
γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με 

22. Αν ε1 / /ε 2 να υπολογίσετε τις γωνίες x, φ, ω και α
που σημειώνονται στο διπλανό σχήμα.

23. Στο διπλανό σχήμα έχουμε ότι ΒΗ // ΕΖ ,

̂
1  50 , 
A
 135 και επίσης ότι η ΒΔ είναι
 και η ΗΔ η διχοτόμος
η διχοτόμος της ABH
 . Να βρείτε τις γωνίες B
1 , H
 1 και
της AHB

 3 όπως επίσης και τι είδους είναι το τρίγωνο
A

ΑΒΗ ως προς τις γωνίες του, δικαιολογώντας
τις απαντήσεις σας.

24. Στο πιο κάτω σχήμα οι ευθείες ε1 , ε 2 και ε3 είναι παράλληλες. Να βρείτε το χ και τις
γωνίες α , β , γ και δ , δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
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25. Στο διπλανό σχήμα
ε1 / /ε 2 και ΒΔ
ˆ . Να
διχοτόμος της ΓΒΕ
υπολογίσετε τις γωνίες
x̂ , αˆ , βˆ και κˆ .

( Nα δικαιολογήσετε τις
απαντήσεις σας)
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