
ΠΕΣΡΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ                                                                      Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

1                                                                                                                       ΒΑΙΛΗ ΜΠΑΚΟΤΡΟ 
 

ΒΑΙΚΓ ΓΓΩΜΓΣΡΙΚΓ ΓΝΝΟΙΓ 

ημείο: Αοηό πμο δεκ έπεη δηαζηάζεηξ. Τα ζεμεία πανηζηάκμκηαη με θμοθίδεξ θαη 

ζομβμιίδμκηαη με θεθαιαία γνάμμαηα ημο αιθάβεημο. 

Γσθεία : Η γναμμή πμο μπμνμύμε κα πανάλμομε με έκακ θακόκα πάκς ζε έκα 

επίπεδμ. Η εοζεία δεκ έπεη ανπή θαη ηέιμξ, απμηειείηαη από άπεηνα ζεμεία ηόζμ 

ποθκά ημπμζεηεμέκα ώζηε κα μεκ έπεη θεκά θαη κα μεκ μπμνμύμε κα δηαθνίκμομε 

δηαδμπηθά ζεμεία  θαη μκμμάδεηαη με θάπμημ μηθνό γνάμμα  ((ε) , (δ)). 

Ημιεσθεία : Ακ πάκς ζε μηα εοζεία επηιέλμομε έκα ζεμείμ, ε εοζεία πςνίδεηαη ζε 

δύμ εμηεοζείεξ με θμηκή ανπή. Κάζε εμηεοζεία έπεη ανπή αιιά δεκ έπεη ηέιμξ. 

Οκμμάδεηαη με θεθαιαίμ γνάμμα πμο δειώκεη ηεκ ανπή θαη μηθνό γνάμμα πμο 

δειώκεη ηεκ θαηεύζοκζε. 

Γσθύγραμμο ημήμα : Τμ ημήμα μηαξ εοζείαξ ακάμεζα ζε δύμ ζεμεία μαδί με ηα 

ζεμεία αοηά πμο μκμμάδμκηαη άθνα ημο εοζογνάμμμο ημήμαημξ. Τμ εοζύγναμμμ 

ημήμα έπεη θαη αοηό άπεηνα ζε πιήζμξ ζεμεία. 

Γπίπεδο : Γπηθάκεηα με δύμ δηαζηάζεηξ πμο εθηείκεηαη απενηόνηζηα θαη πάκς ζηεκ 

μπμία μπμνεί κα ακήθμοκ όια ηα ζεμεία μηαξ εοζείαξ. Κάζε εοζεία πμο ακήθεη ζε έκα 

επίπεδμ ημ πςνίδεη ζε δύμ ημιεπίπεδα. Έκα επίπεδμ πανηζηάκεηαη ζακ πιάγημ 

παναιιειόγναμμμ θαη ζομβμιίδεηαη με έκα θεθαιαίμ γνάμμα. 

 Δείηε ηα παναθάης ζπήμαηα: 

 

 Από δύμ δηαθμνεηηθά ζεμεία δηένπεηαη μία θαη μόκμ μία εοζεία. 

 Έκα εοζύγναμμμ ημήμα μπμνεί κα γνάθεηαη θαη με δηαθμνεηηθή ζεηνά ζηα άθνα, 

γηα πανάδεηγμα ημ ημήμα ΑΒ θαη ημ ΒΑ είκαη ίδηα. 

 Οη  δύμ εμηεοζείεξ πμο μνίδμκηαη ακ πάνμομε έκα ζεμείμ πάκς ζε μηα εοζεία 

ιέγμκηαη αμηικείμεμες ημιεσθείες.  

 Από ηνία με ζοκεοζεηαθά ζεμεία δηένπεηαη έκα μμκαδηθό επίπεδμ.  
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ΓΩΝΙΑ – ΓΡΑΜΜΗ - ΓΠΠΓΔΑ ΥΗΜΑΣΑ - ΓΤΘΤΓΡΑΜΜΑ ΥΗΜΑΣΑ - 

ΙΑ ΥΗΜΑΣΑ 

Ακ ζπεδηάζμομε δύμ εμηεοζείεξ με 

θμηκή ανπή , έζης Οπ θαη Ορ, 

έπμομε πςνίζεη ημ επίπεδμ ζε δύμ 

πενημπέξ, αξ ηηξ μκμμάζμομε Π1 θαη 

Π2. Καζεμία από ηηξ πενημπέξ 

αοηέξ μαδί με ηηξ δύμ εμηεοζείεξ 

θαιείηαη γςκία. Η μηθνόηενε Π1 

είκαη ε κσρηή γςκία πΟρ, εκώ ε Π2 

είκαη ε μη κσρηή γςκία πΟρ.  

Οη γςκίεξ μκμμάδμκηαη με ηνία γνάμμαηα, όπμο ημ μεζαίμ γνάμμα είκαη οπμπνεςηηθά 

ε θμνοθή ηεξ γςκίαξ. Γηδηθά γηα έκα ηνίγςκμ, μπμνμύμε κα μκμμάδμομε ηηξ γςκίεξ 

ημο μόκμ με ημ γνάμμα ηεξ θμνοθήξ: Η γςκία ΒΑΓ εκόξ ηνηγώκμο είκαη ε Α, ε γςκία 

ΑΓΒ είκαη ε Γ θ.ι.π.. 

Σημ ηνίγςκμ ΑΒΓ ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ, ε γςκία Β ιέγεηαη 

θαη  περιετόμεμη γωμία ηςκ πιεονώκ ΑΒ, ΒΓ , εκώ γηα ημκ 

ίδημ ιόγμ ε γςκία Α είκαη ε πενηεπόμεκε ηςκ πιεονώκ ΑΒ θαη 

ΑΓ. Οη γςκίεξ Β θαη Γ είκαη μη προζκείμεμες ζηεκ πιεονά ΒΓ, 

μη γςκίεξ Α θαη Γ είκαη μη πνμζθείμεκεξ ζηεκ πιεονά ΑΓ. Λέμε 

αθόμα όηη ε πιεονά ΑΓ είκαη απέμαμηι από ηε γςκία Β, εκώ ε 

πιεονά ΑΒ είκαη απέκακηη από ηε 

γςκία Γ.  

Σεθλαζμέμη γραμμή: Μηα 

πμιογςκηθή γναμμή πμο απμηειείηαη 

από δηαδμπηθά εοζύγναμμα ημήμαηα 

ηα μπμία δε βνίζθμκηαη ζηεκ ίδηα 

εοζεία. 

Γσθύγραμμο ζτήμα: Κάζε «θιεηζηή» 

ηεζιαζμέκε γναμμή (δειαδή αοηή πμο 

ηα άθνα ηεξ ζομπίπημοκ) 

 Η γναμμή είκαη κσρηή, ακ ε 

πνμέθηαζε θάζε πιεονάξ αθήκεη όιεξ 

ηηξ άιιεξ θμνοθέξ ζημ ίδημ εμηεπίπεδμ, αιιηώξ ιέγεηαη μη κσρηή.  

Ίζα είκαη δύμ επίπεδα ζπήμαηα, ακ ζομπίπημοκ όηακ ημπμζεηεζμύκ ημ έκα επάκς 

ζημ άιιμ. Δύμ ίζα ζπήμαηα, έπμοκ όιεξ ηηξ πιεονέξ θαη όιεξ ηηξ γςκίεξ ημοξ ίζεξ 

μία πνμξ μία.  


