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1) Στο σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με (ΑΒ = ΑΓ) και 

ΒΔΑΓ. Αν  ΔΒΑ 4 ΔΒΓ  Να υπολογίσετε τις γωνίες Α, Β και Γ. 

(απ.: Α=30ο, Β=Γ=75ο) 

 

2) Αν 
1 2

ε ε  και ΑΔ διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ   

να υπολογίσετε τις γωνίες α, β, γ και δ. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

      (απ.: α=64ο, β=116 ο , γ=75ο, δ=116 ο) 

3) Στο διπλανό σχήμα, οι ευθείες ΑΒ και ΓΔ είναι 

παράλληλες. Η ΕΓ διχοτομεί τη γωνία ΑΕΖ  και η γωνία Ζ2 

είναι διπλάσια της Ζ1. Να βρείτε τις γωνίες και το είδος του 

τριγώνου ΕΖΓ ως προς τις πλευρές του καθώς και τη γωνία 

ΗΕΒ . (Να δικαιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας). 

 

4) Στο διπλανό σχήμα, οι ευθείες ε1 και ε2 είναι 

παράλληλες. Το ΑΒ τέμνει κάθετα το ΑΔ και το ΑΒ 

είναι ίσο με το ΑΓ. Αν η γωνία ω̂  είναι 140ο να 

υπολογίσετε τις γωνίες α, β, γ και την Β̂ .  

 

 

5) Να υπολογισθεί η γωνίες  α  στο διπλανό σχήματα  

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

    (απ.: α=60ο) 
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6) Να υπολογισθούν οι γωνίες  α  και  β  στα παρακάτω σχήματα   (είναι  
1 2

ε ε ) 

Σχήμα 1    Σχήμα 2      Σχήμα 3 

 

7) Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο και τα ΒΗ, 

ΓΗ διχοτόμοι των γωνιών Β και Γ αντίστοιχα. Να βρείτε το μέτρο 

της γωνίας  ˆΒΗΓ ω  και το είδος του τριγώνου ΒΗΓ. 

(απ.: ω=120ο) 

 

8) Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο και το ΒΗ 

διχοτόμος της γωνίας Β. Να βρείτε το μέτρο της γωνίας  ˆΒΗΓ γ  

και το είδος του τριγώνου ΒΗΓ και να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας.                         (απ.: γ=90ο) 

 

9) Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ 

και το ΒΗ ύψος, ενώ η γωνία Α είναι 80 . Να βρείτε τα μέτρα των 

γωνιών του τριγώνου ΒΗΓ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

       (απ.: α=40ο, β=50ο ) 

 

10) Στα παρακάτω σχήματα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες (ε1//ε2). 

Να υπολογίσετε τις γωνίες α, β, γ, δ, ε και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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11) Να υπολογισθούν οι γωνίες  α, β, γ και δ  στο διπλανό 

σχήμα και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (είναι 
1 2

ε ε ). 

          (απ.: α=60ο, β=72ο, γ=48ο, δ=132ο ) 

 

12) Να υπολογίσετε τις γωνίες Α και Β, όταν ξέρετε ότι Γ̂ 50 , Β̂ x και Α̂ x 30      

(απ.: Α=80ο, Β=50ο ) 
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13) Να υπολογισθούν οι γωνίες  α, β, γ και δ  στο διπλανό 

σχήμα και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (είναι 
1 2

ε ε ). 

         (απ.: α=103ο, β=45ο, γ=32ο, δ=32ο ) 

 

14) Στο διπλανό σχήμα, να υπολογισθούν οι γωνίες  α, β, γ, 

δ, ρ  και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, όταν είναι 

1 2
ε ε  και ˆα̂ 4β  .        (απ.: α=112ο, β=28ο, γ=22ο, δ=50ο, ρ=28ο ) 

 

15) Να βρείτε δύο παραπληρωματικές γωνίες α και β, όταν 

(1) η γωνία α είναι διπλάσια της γωνίας β 

(2) η γωνία β είναι μικρότερη κατά 20° από την γωνία α 

(3) η γωνία α είναι ίση με το 
1

4
 της γωνίας β 

(απ.: (1)α=120ο, β=60ο, (2)α=100ο, β=80ο, (3)α=36ο, β=144ο ) 

16) Να βρείτε δύο παραπληρωματικές γωνίες ω και φ, όταν η φ είναι κατά 4  μεγαλύτερη 

από τα 
2

5
 της ορθής.              (απ.: ω=140ο, φ=40ο ) 

 

17) *Να βρείτε δύο παραπληρωματικές γωνίες ω και φ, όταν η φ είναι 10  μεγαλύτερη της 

συμπληρωματικής της.             (απ.: ω=130ο, φ=50ο ) 

 

18) *Με κέντρα τα άκρα Κ, Λ ενός ευθύγραμμου 

τμήματος ΚΛ=4,6cm κάνουμε δύο κύκλους 

(Κ, 4cm) και (Λ, 2cm)  που τέμνονται στο σημείο 

Α με γωνία ˆΚΑΛ 90 . Αν Σ είναι το μέσον του 

ΚΑ και ˆΣΛΚ 20 , να υπολογίσετε την γωνία Κ̂  

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

        (απ.: Κ=25ο ) 


