
Βεργίνης Απόστολος – Επιµόρφωση Β΄επιπέδου 

Τάξη Ε΄ 
Μάθηµα: Μαθηµατικά 
Κεφάλαιο 42: Είδη τριγώνων ως προ τις γωνίες 
Στόχοι: 

• Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να διακρίνουν τα είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 
τους. 

• Οι µαθητές να αντιληφθούν ότι όλα τα τρίγωνα έχουν άθροισµα γωνιών 180 µοίρες. 
• Να ασκηθούν οι µαθητές περαιτέρω στη χρήση του Sketchpad 

Λογισµικό:  Sketchpad 
Προαπαιτούµενες γνώσεις:   

• Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη τη χρήση του Sketchpad.  
• Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη την έννοια της γωνίας. 
• Οι µαθητές διακρίνουν τα είδη των γωνιών 

Απαιτούµενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα  (45λεπτά) 
 
Οι µαθητές εργάζονται στον Η/Υ σε οµάδες των τριών ατόµων. 
 
Φύλο εργασίας: 
Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το πρόγραµµα Sketchpad. 
Από την επιλογή γράφηµα επιλέξτε εµφάνιση πλέγµατος. 
(Χρησιµοποιήστε τις κουκίδες του πλέγµατος για ακρίβεια στο σχεδιασµό σας.) 
 
Α. Σχεδιάστε ένα τρίγωνο µε µία ορθή γωνία. (Αυτό είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο) 

Με την επιλογή  ονοµάστε τις κορυφές του τριγώνου. 
Επιλέξτε την ορθή γωνία (Με πατηµένο το πλήκτρο Shift  επιλέξτε τις κορυφές του 
τριγώνου βάζοντας το σηµείο της κορυφής της γωνίας στη µέση) και µε την επιλογή 
µέτρηση, µετρήστε τη γωνία. 
Επαναλάβετε το ίδιο και για τις υπόλοιπες γωνίες, αθροίστε τις µετρήσεις σας και 
σηµειώστε εδώ τα αποτελέσµατά σας: 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 
 
Μεγαλώστε τις κάθετες πλευρές του τριγώνου – χωρίς να αλλάξει η ορθή γωνία) και 
επαναλάβετε τις µετρήσεις των γωνιών. 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 
Συµπέρασµα: Το άθροισµα των γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου είναι …………. 
µοίρες.  
 
Β. Σύρετε µία κορυφή του τριγώνου έτσι ώστε η ορθή γωνία να µεγαλώσει και να γίνει 
αµβλεία.  (Τώρα έχετε ένα αµβλυγώνιο τρίγωνο.) 
Μετρήστε τις γωνίες του, αθροίστε τις µετρήσεις σας και σηµειώστε τα αποτελέσµατα σας 
εδώ:  
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 



Βεργίνης Απόστολος – Επιµόρφωση Β΄επιπέδου 

 
Αλλάξτε κατά βούληση την αµβλεία γωνία και το µήκος των πλευρών ( µε την 
προϋπόθεση η γωνία να παραµένει πάντα µεγαλύτερη από την ορθή, δηλαδή αµβλεία) και 
επαναλάβετε τις µετρήσεις των γωνιών. 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 
Συµπέρασµα: Το άθροισµα των γωνιών του αµβλυγωνίου τριγώνου είναι ……… µοίρες.  
 
Γ. Σύρετε τις κορυφές του τριγώνου, έτσι ώστε όλες οι γωνίες του να είναι µικρότερες από 
την ορθή, δηλαδή οξείες. (Τώρα έχετε ένα οξυγώνιο τρίγωνο.) 
 
Μετρήστε τις γωνίες του, αθροίστε τις µετρήσεις σας και σηµειώστε τα 
αποτελέσµατα σας εδώ:  
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 
 
Αλλάξτε κατά βούληση τις γωνίες και το µήκος των πλευρών ( µε την προϋπόθεση όλες οι 
γωνίες να είναι πάντα µικρότερες  από την ορθή, δηλαδή οξείες) και επαναλάβετε τις 
µετρήσεις των γωνιών. 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
Γωνία ………………. = ………. µοίρες 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ               = ………. Μοίρες 
Συµπέρασµα: Το άθροισµα των γωνιών του οξυγωνίου τριγώνου είναι ……… µοίρες.  
 
Γενικό Συµπέρασµα: Το άθροισµα των γωνιών οποιουδήποτε τριγώνου είναι πάντα 
…………… µοίρες. 


