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Τρίγωνα 

 

Ερωτήσεις θεωρίας 
 

1) Ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; 

 

o Τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου ΑΒΓ  είναι οι 

τρεις κορυφές του Α, Β, Γ, οι τρεις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ και 

οι τρεις γωνίες Α, Β, Γ. 

o Τα ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, εκτός από τις πλευρές, συμβολίζουν και τα 

μήκη των αντίστοιχων ευθυγράμμων τμημάτων. 

 

 
 

 

2) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται i)οξυγώνιο, ii)ορθογώνιο, iii) 

αμβλυγώνιο; 

- Οξυγώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που όλες οι γωνίες του 

είναι οξείες 
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- Ορθογώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που μια γωνία του είναι 

ορθή. 

         
- Αμβλυγώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που μια γωνία του είναι 

αμβλεία. 

 

 
 

 

3) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται: i)σκαληνό, ii)ισοσκελές, 

iii)ισόπλευρο; 

- Σκαληνό ονομάζεται το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του 

είναι άνισες. 
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- Ισοσκελές ονομάζεται το τρίγωνο που οι δύο πλευρές του 

είναι ίσες. 

 
 

 

- Ισόπλευρο ονομάζεται το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του 

είναι ίσες. 

 
 

 

 

 

4) Ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου;  

Τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου είναι: η διάμεσος, το 

ύψος και η διχοτόμος. 

 

 

5) Τι ονομάζεται διάμεσος ενός τριγώνου; 

Διάμεσος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που 
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ενώνει μια κορυφή του τριγώνου με το μέσο της απέναντι της 

πλευράς. 

 

 

6) Τι ονομάζεται ύψος ενός τριγώνου; 

Ύψος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που 

φέρνουμε από μια κορυφή του κάθετο στην ευθεία της απέναντι 

πλευράς. 

 

 
 

7) Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας; 

Διχοτόμος μιας γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την 

κορυφή της γωνίας και χωρίζει την γωνία αυτή σε δύο ίσα μέρη. 
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8) Πόσες μοίρες ισούται το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου; 
 

Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου ισούται με 180ο . Δηλαδή, 

σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:     

 

 

 

9) Ποιες είναι οι ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου; 

Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ισχύει ότι: 

 Η ευθεία της διαμέσου, που αντιστοιχεί στη βάση 

είναι άξονας συμμετρίας του ισοσκελούς τριγώνου. 

 Η διάμεσος, που αντιστοιχεί στη βάση 

είναι ύψος και διχοτόμος. 

 Οι προσκείμενες γωνίες στη βάση του ισοσκελούς είναι ίσες. 
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10) Ποιες είναι οι ιδιότητες ισόπλευρου τριγώνου;  

Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ισχύει ότι: 

- Οι ευθείες των διαμέσων είναι άξονες συμμετρίας του 

ισοπλεύρου τριγώνου. 

- Κάθε διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος. 

- Όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες του ισοπλεύρου 

τριγώνου είναι ίσες. 
 

 

 

 

 


