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Τρίγωνο είναι το πολύγωνο που έχει 
τρεις πλευρές και τρεις γωνίες.

ΤΡΙΓΩΝΟ

Κάθε κορυφή την ονομάζουμε με 
κεφαλαίο γράμμα ή γράφουμε εσωτερικά 

σε κάθε γωνία ένα μικρό γράμμα.

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι πάντα 180ο.

Α

ΒΓ

ω + φ + ρ = 180ο

Το τρίγωνο ονομάζεται ΑΒΓ.

Οι πλευρές του τριγώνου 
που σχεδίασα είναι οι εξής:
ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ

Οι γωνίες που σχεδίασα 
είναι οι εξής:
ΑΒΓ ή φ, ΑΓΒ ή ρ και
ΒΑΓ ή ω

Όλα τα τρίγωνα 
έχουν τουλάχιστον 

2 οξείες γωνίες.

ρ φ

ω

Βάζουμε πάνω
από το όνομα της
γωνίας το σύμβολο 

της γωνίας.
π.χ. ω
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Τρίγωνο είναι το πολύγωνο που έχει τρεις πλευρές και τρεις γωνίες.

ΤΡΙΓΩΝΟ



Κάθε κορυφή την ονομάζουμε με κεφαλαίο γράμμα ή γράφουμε εσωτερικά σε κάθε γωνία ένα μικρό γράμμα.

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι πάντα 180ο.
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Το τρίγωνο ονομάζεται ΑΒΓ.



Οι πλευρές του τριγώνου που σχεδίασα είναι οι εξής: 

ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ



Οι γωνίες που σχεδίασα είναι οι εξής: 

ΑΒΓ ή φ,  ΑΓΒ ή ρ και 

ΒΑΓ ή ω



Όλα τα τρίγωνα έχουν τουλάχιστον 2 οξείες γωνίες.
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Βάζουμε πάνω από το όνομα της γωνίας το σύμβολο της γωνίας.

π.χ. ω
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