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ÄÑÁÓÔÇÑ ÉÏÔÇÔÁ 1ç  

Πως µπορείς να ονοµάσεις το σχήµα µιας τεντωµένης κλωστής; 
Το σχήµα που φαίνεται πιο κάτω αποτελείται από µερικά σηµεία το ένα δί-
πλα στο άλλο. 
Μπορείς να το χαρακτηρίσεις µε τον ίδιο τρόπο; Κι αν όχι γιατί; 

Απάντηση 

Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια 

µας ονοµάζεται ευθύγραµµο τµήµα. 
Το πιο κάτω σχήµα δεν µπορεί να ονοµαστεί ευθύγραµµο τµήµα γιατί τα ση-

µεία που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο δεν ενώνονται. 

 
 

ÄÑÁÓÔÇÑ ÉÏÔÇÔÁ 2ç  

∆ίνονται τρία διαφορετικά σηµεία Α, Β, και Γ. Ένωσε τα µε ευθύγραµµα 
τµήµατα, ανά δύο και δώσε ονοµασία σε όλα τα ευθύγραµµα τµήµατα που 
σχηµατίζονται.  
– Τι παρατηρείτε; 

Απάντηση 

Στη 1η περίπτωση έχουµε τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ. 
Στη 2η περίπτωση έχουµε τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ όµως αυτά 

τα τρία ευθύγραµµα τµήµατα βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 

 

A

B Γ

A B Γ

1η περίπτωση 2η περίπτωση
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1.  Συµπλήρωσε τα παρακάτω κενά. 
α.  Ένα ευθύγραµµο τµήµα αποτελείται από τα άκρα του Α και Β αλλά 

και τα άπειρα σηµεία που βρίσκονται ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο. 
β.  Αν προεκτείνουµε απεριόριστα ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ πέρα 

από τα δύο άκρα, Α και Β, παίρνουµε το σχήµα που λέγεται ευθεία. 
γ. Αν προεκτείνουµε απεριόριστα ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ πέρα από 

το ένα µόνο άκρο του, π.χ. το Β, παίρνουµε το σχήµα που λέγεται 
ηµιευθεία. 

δ. Αντικείµενες λέγονται δύο ηµιευθείες που έχουν κοινή αρχή και που 
οι δύο µαζί αποτελούν µία ευθεία. 

ε. Η επιφάνεια, πάνω στην οποία η απεριόριστη ευθεία γραµµή εφαρ-
µόζει παντού ολόκληρη είναι το επίπεδο. 

2. Να δώσεις δική σου ονοµασία σε όλα (α) τα σηµεία και (β) τα ευθύ-
γραµµα τµήµατα των παρακάτω σχηµάτων. 

Λύση 

α.  

 
β. i. ΑΒ, ΒΓ, Γ∆,  ∆Α,  ΑΓ,  Β∆ 

ii. ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΙ,   ΙΕ,   ΕΗ,  ΖΙ,   ΖΘ,  ΗΙ, ΕΘ 
iii. ΚΛ, ΛΜ, ΜΝ, ΝΞ, ΞΟ, ΟΚ,  ΚΜ,  

ΚΝ, ΚΞ, ΛΟ,  ΛΞ, ΛΝ,  ΜΟ, ΜΞ, ΝΟ. 
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3. Πάρε τα σηµεία Α, Β, Γ, ∆ πάνω σε µία ευθεία και ένα σηµείο Κ που δεν 
βρίσκεται στην παραπάνω ευθεία. Ένωσε το Κ µε τα Α, Β, Γ, ∆ και ονόµασε 
όλα τα ευθύγραµµα τµήµατα του σχήµατος. 

 Λύση 

Τα ευθύγραµµα τµήµατα που σχηµατίζονται στο σχήµα είναι τα: 
ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, Κ∆, ΑΒ, ΑΓ, Α∆, ΒΓ, Β∆ και Γ∆. 

 

 
 

 

 
 

4. Πάνω σε µία ευθεία xx΄ παίρνουµε δύο σηµεία Α και Β. Ονόµασε ως α-
ντικείµενες ηµιευθείες που έχουν αρχή το Α και τις αντικείµενες ηµιευ-
θείες που έχουν αρχή το Β. 

 Λύση 

Οι αντικείµενες ηµιευθείες που έχουν αρχή το Α είναι οι Αx και Αx΄, ενώ οι 

αντικείµενες ηµιευθείες που έχουν αρχή το Β είναι οι Βx και Βx΄. 
 

 

 
 

5. Στο διπλανό σχήµα χάραξε τις αντικείµενες 
ηµιευθείες των ηµιευθειών ΑΒx, ΒΓy και 
ΓΑz.  

 

 
 

 

 Λύση 

Η αντικείµενη ηµιευθεία της ΑΒx είναι η Αx΄. Η αντικείµενη ηµιευθεία της 
ΒΓy είναι η Βy΄, ενώ η αντικείµενη ηµιευθεία της ΓΑz είναι η Αz΄. 

 

K

xx΄

xx΄

A

B Γ
x

y

z
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ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ  

1.  Σχεδίασε ένα πολύγωνο που να έχει;  
α. Λιγότερες διαγώνιες από πλευρές. 
β. Ίδιο αριθµό διαγωνίων και πλευρών. 
γ. Περισσότερες διαγώνιες από πλευρές. 

 Απάντηση 

α.  Το τετράπλευρο έχει 4 πλευρές, ενώ έχει δύο διαγώνιες. 

 

 
 

β. Το πεντάγωνο έχει 5 πλευρές και πέντε διαγώνιες. 

 

γ. Ένα πολύγωνο που έχει από 6 και πάνω πλευρές έχει πε-

ρισσότερες διαγώνιες από τον αριθµό των πλευρών.  
 Για παράδειγµα, το διπλανό επτάγωνο έχει 7 πλευρές και 

14 διαγώνιες. 

2.  Στο διπλανό χάρτη φαίνονται έξι (6) πόλεις 
της Ελλάδας, που δεν βρίσκονται ανά 

τρεις στην ίδια ευθεία. 

Α (Αλεξανδρούπολη), Ρ (Ρόδος), Η (Ηρά-
κλειο), Χ (Χανιά), Κ (Κέρκυρα) και Θ (Θεσ-

σαλονίκη). Μπορείς να σχεδιάσεις τις α-

πευθείας αεροπορικές συνδέσεις µεταξύ 
των πόλεων αυτών; Ονόµασε τις συνδέσεις 

αυτές χρησιµοποιώντας τα γράµµατα των 

πόλεων. Μπορείς να βρεις πόσες τέτοιες 
συνδέσεις υπάρχουν, δικαιολογώντας κατάλληλα την απάντησή σου; 

 Απάντηση 

Οι συνδέσεις που υπάρχουν είναι: 

ΑΘ, ΑΚ, ΑΧ, ΑΗ, ΑΡ 
ΘΚ, ΘΧ, ΘΗ, ΘΡ 

ΚΧ, ΚΗ, ΚΡ 

ΧΗ, ΧΡ 
ΗΡ 

Συνολικά υπάρχουν 15 συνδέσεις. Είναι δηλαδή οι 6 πλευρές του εξαγώνου 

που σχηµατίζουν οι 6 πόλεις και οι 9 διαγώνιοι, αυτού του εξαγώνου. 

A
Θ

Κ

Ρ

ΗΧ
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6. i. Να πάρετε 4 σηµεία ώστε τα τρία να µην ανήκουν στην ίδια ευθεία 
και να χαράξετε όλες τις ευθείες που διέρχονται από αυτά. Πόσες τέ-
τοιες ευθείες υπάρχουν; 
ii. Μπορείτε να δώσετε το γενικό κανόνα. 
iii. Πόσες ευθείες διέρχονται από µη συνευθειακά ανά τρία σηµεία, 
όταν το πλήθος των σηµείων είναι:  
α. 3,  
β. 5,  
γ. 6. 

 Λύση 

i.  Από το σηµείο Α µε καθένα από τα άλλα τρία σηµεία ορίζονται τρεις ευ-

θείες: Όµοια και από τα άλλα σηµεία  
από το σηµείο Α: ΑΒ, ΑΓ, Α∆ 

από το σηµείο Β: ΒΑ, ΒΓ, Β∆ 

από το σηµείο Γ: ΓΑ, ΓΒ, Γ∆ 
από το σηµείο ∆: ∆Α, ∆Β, ∆Γ 

Όµως επειδή από δύο σηµεία διέρχεται 

µία µόνο ευθεία στην ουσία από τις 12 
προηγούµενες ευθείες έχουµε τις µισές 

γιατί για παράδειγµα η ευθεία ΑΓ και η ευθεία ΓΑ είναι η ίδια.  

Άρα συνολικά υπάρχουν 6 ευθείες που ορίζονται από τα 4 σηµεία. 
ii.  Κάθε σηµείο µε όλα τα υπόλοιπα ορίζει µία ευθεία. 

Αν τα σηµεία είναι ν τότε από το καθένα ορίζονται (ν – 1) ευθείες.  

Επειδή όµως αυτές τις µετράµε 2 φορές στην πραγµατικότητα είναι µι-

σές, δηλαδή 
( )ν ν 1

2

−
. 

iii.  α.  για ν = 3 είναι 
( )3 3 1

3
2

−
=  ευθείες 

β.  για ν = 5 είναι 
( )5 5 1

10
2

−
=  ευθείες 

γ.  για ν = 6 είναι 
( )6 6 1

15
2

−
=  ευθείες. 
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7. Χρησιµοποιώντας το διπλανό σχήµα να χαρακτηρί-
σετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό ή λάθος: 

 
 
 
 

      Σωστό Λάθος 

i.  Τα σηµεία Β, Κ, ∆ είναι συνευθειακά. Χ  Χ  

ii. Τα σηµεία Κ, Α, Β είναι συνευθειακά. Χ  Χ  

iii. Οι ηµιευθείες Κx, Ky είναι αντικείµενες. Χ  Χ  

iv. Οι ηµιευθείες Ky, Ky΄ είναι αντικείµενες. Χ  Χ  

v. Η ευθεία Β∆ περιέχει µόνο τρία σηµεία. Χ  Χ  

vi. Η ευθεία ΓΑ είναι ίδια µε την ευθεία ΚΑ. Χ  Χ  

vii Οι ηµιευθείες ΚΑ και ΚΓ είναι αντικείµενες. Χ  Χ  

(Απ.: i. Σ, ii. Λ, iii. Λ, iv. Σ, v. Λ, vi. Σ, vii. Σ) 

8. Σε µία ευθεία ε παίρνουµε στη σειρά τα σηµεία Κ, Λ, Μ, Ρ. Να ονοµάσετε 
όλα τα ευθύγραµµα τµήµατα που σχηµατίζονται. 

(Απ.: 6 ευθύγραµµα τµήµατα) 

9. Στο διπλανό σχήµα να ονοµάσετε όλα τα ευθύ-
γραµµα τµήµατα που σχηµατίζονται. 

 

 

 

10. Να σχεδιάσετε ένα τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και να φέρετε τις αντικείµενες η-
µιευθείες ΒΑ, ∆Γ και ΑΒ. 

K

x

x΄ y

y΄


