
ΑΚΗΓΙ Γ ΠΑΡΑΛΛΗΛΓ ΓΤΘΓΙΓ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΣΡΙΓΩΝΟΤ 

 

1. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Γ είκαη 20μ μεγαιύηενε ηεξ Β θαη ε Α είκαη 10μ μεγαιύηενε ηεξ Β. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

2. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Γ είκαη 20μ μεγαιύηενε ηεξ Β θαη ε Α είκαη 20μ μεγαιύηενε ηεξ Γ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

3. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Γ είκαη 20μ μεγαιύηενε ηεξ Β θαη ε Α είκαη 20μ μηθνόηενε ηεξ Β. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

4. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Γ είκαη 25μ μεγαιύηενε ηεξ Β θαη ε Α είκαη 5μ μηθνόηενε ηεξ Γ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

5. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Γ είκαη δηπιάζηα ηεξ Β θαη ε Α είκαη 20μ μεγαιύηενε ηεξ Β. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

6. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ, ε Α είκαη ε μηζή ηεξ Β θαη ε Γ είκαη 60μ μηθνόηενε ηεξ Α. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

7. ε μνζμγώκημ ηνίγωκμ, ε μία μλεία γωκία είκαη ημ μηζό ηεξ άιιεξ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

8. ε μνζμγώκημ ηνίγωκμ ε μία μλεία γωκία είκαη 40μ μηθνόηενε ηεξ άιιεξ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ.  

9. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ ε Α=35μ εκώ ε Β είκαη 25μ μεγαιύηενε ηεξ Γ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

10. ε ηνίγωκμ ΑΒΓ ε Β=40μ εκώ ε γωκία Α είκαη 20μ μηθνόηενε ηεξ Γ. Να βνείηε ηηξ γωκίεξ. 

11. ημ παναθάηω ζπήμα , δίκμκηαη 

μη γωκίεξ α=40μ θαη β=110μ . Να 

βνεζμύκ μη οπόιμηπεξ γωκίεξ ημο 

ζπήμαημξ ακ γκωνίδεηε όηη μη 

εοζείεξ ε1 θαη ε2 είκαη 

πανάιιειεξ.  

 

 

 

 

 

12. ημ παναθάηω ζπήμα , δίκμκηαη μη γωκίεξ α=40μ , 

β=110μ θαη γ=60μ . Να βνεζμύκ μη οπόιμηπεξ γωκίεξ ημο 

ζπήμαημξ ακ γκωνίδεηε όηη μη εοζείεξ ε1 θαη ε2 είκαη 

πανάιιειεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

13. ημ παναθάηω ζπήμα , δίκμκηαη μη γωκίεξ 

α=140μ θαη β=50μ. Να βνεζμύκ μη οπόιμηπεξ 

γωκίεξ ημο ζπήμαημξ ακ γκωνίδεηε όηη μη 

εοζείεξ ε1 θαη ε2 είκαη πανάιιειεξ. 

 

 

14. Να βνείηε ηηξ οπόιμηπεξ γωκίεξ ζημ ζπήμα, 

ακ γκωνίδεηε όηη α=50μ θαη β=γ. 

 


