
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Ευθεία : Τεντωμένο νήμα, δεν έχει αρχή και τέλος (άπειρο μήκος), δεν έχει μέσο (ή 

οποιοδήποτε σημείο είναι μέσο της!). Είναι σύνολο σημείων που όμως δεν έχουν 

«κενό» μεταξύ τους !  

Ημιευθεία: Μισή ευθεία , δηλαδή έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος, δεν έχει μέσο, 

άπειρο πλήθος σημείων. 

Ευθύγραμμο τμήμα: Αν πάνω σε μια ευθεία ή μια ημιευθεία ονομάσουμε δύο σημεία , 

έστω Α και Β, τότε το τμήμα της ευθείας (ή της ημιευθείας) ανάμεσα στα Α και Β , 

μαζί με τα σημεία αυτά, λέγεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Με το σύμβολο ΑΒ 

δηλώνουμε ταυτόχρονα το τμήμα αλλά και το μέτρο του, δηλαδή το μήκος του. 

Κάθε ευθύγραμμο τμήμα , έχει ένα μοναδικό μέσο δηλαδή ένα σημείο πάνω στο 

ευθύγραμμο τμήμα που ισαπέχει  από τα άκρα του. 

Αντικείμενες ονομάζονται δύο ημιευθείες οι οποίες έχουν κοινή αρχή και 

σχηματίζουν ευθεία γραμμή, δηλαδή γωνία 180ο . 

Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή, δεν είναι απαραίτητα αντικείμενες. Ο πιο απλός 

τρόπος να σχηματίσετε δύο αντικείμενες ημιευθείες , είναι να πάρετε πάνω σε μια 

ευθεία ένα σημείο Α : Έτσι ορίζονται οι Αχ, Αψ που είναι αντικείμενες. 

 

 

 



Σχήματα – Γραμμές 

 

Είδη Γωνιών 

Οξεία: Γωνία με άνοιγμα μικρότερο της ορθής, δηλαδή μικρότερο από 90ο . 

Ορθή: Γωνία με άνοιγμα 90ο . 

Αμβλεία: Γωνία με άνοιγμα μεγαλύτερο της ορθής και μικρότερο της ευθείας 

γωνίας, δηλαδή ανάμεσα στις 90ο και τις 180ο . 

Ευθεία γωνία: Γωνία με άνοιγμα 180ο . 

Μη κυρτή: Γωνία με άνοιγμα μεγαλύτερο από 180ο και μικρότερο από 360ο .  

Πλήρης γωνία (Μηδενική γωνία) : Ίδιο σχήμα, άνοιγμα 360ο ή 0ο αντίστοιχα. 

 

 



Είδη τριγώνων  

Ως προς το μήκος των πλευρών του ένα τρίγωνο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως : 

Ισόπλευρο (όλες του οι πλευρές του ίσες μεταξύ τους), Ισοσκελές (δύο πλευρές 

του ίσες) , Σκαληνό (οι πλευρές του είναι ανά δύο άνισες). 

Ως προς τις γωνίες του ένα τρίγωνο μπορεί να είναι: Ορθογώνιο (Μία ορθή γωνία 

και δύο οξείες), Οξυγώνιο (τρεις οξείες γωνίες), Αμβλυγώνιο (μια αμβλεία και δύο 

οξείες γωνίες) 



Εφεξής ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, μία κοινή πλευρά και 

κανένα άλλο κοινό σημείο. 

Παραπληρωματικές είναι δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180ο . 

Συμπληρωματικές είναι δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90ο . 

Διαδοχικές χαρακτηρίζονται 3 ή περισσότερες γωνίες, αν κάθε μία από αυτές 

μπορεί να χαρακτηρισθεί εφεξής με μία ή δύο «γειτονικές» της. 

Κατακορυφήν είναι δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, μία κοινή πλευρά και 

κανένα άλλο κοινό σημείο. 

 

 

 



 

 

 


