
ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ – ΗΜΙΤΟΝΟ - ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ 
 

1) Ορισμός εφαπτόμενης 
 Εφαπτοµένη µιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου  
 τριγώνου λέγεται ο λόγος της απέναντι κάθετης 

πλευράς προς την προσκείµενη κάθετη πλευρά. 
 
 
 
 
 
 
 

2) Τι ονομάζουμε κλίση μιας ευθείας; 
 Κλίση µιας ευθείας ε ως προς µια άλλη οριζόντια 

ευθεία ονοµάζεται η εφαπτοµένη της γωνίας         
που σχηµατίζει η ευθεία ε µε την οριζόντια ευθεία. 
Η κλίση ενός δρόµου (µιας ευθείας) εκφράζεται 
µε µορφή ποσοστού. 
∆ηλαδή όταν λέµε ότι η κλίση ενός δρόµου  
(µιας ευθείας) είναι 8%, εννοούµε ότι η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει ο 

δρόµος µε το οριζόντιο επίπεδο είναι         0,08. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε 100m
  

οριζόντιας απόστασης, ανεβαίνουµε σε ύψος 8m. 
Η κλίση της ευθείας µε εξίσωση y = αx είναι ίση µε την  
εφαπτοµένη της γωνίας ω, που σχηµατίζει η ευθεία µε  
τον άξονα x΄x και είναι ίση µε α.∆ηλαδή εφω = α 
 
Έχουµε εφω =  
 

 
3) Ορισμός ημιτόνου, συνημιτόνου. 
 Ηµίτονο µιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου  

λέγεται ο λόγος της απέναντι κάθετης πλευράς προς την  
υποτείνουσα του τριγώνου. 
 

  
 

 
Συνηµίτονο µιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου  
λέγεται ο λόγος της προσκείµενης κάθετης πλευράς προς  
την υποτείνουσα του τριγώνου. 
 
 
 
 

4) Ιδιότητες ημιτόνου, συνημιτόνου, εφαπτόμενης. 
 1. Επειδή σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο οι κάθετες πλευρές είναι µικρότερες από την 

υποτείνουσα, άρα οι αριθμητές του ημω και συνω είναι μικρότεροι από τον 
παρονομαστή που είναι η υποτείνουσα ισχύουν ότι: 
0 < ηµω < 1     και  0 < συνω < 1       για οποιαδήποτε οξεία γωνία ω. 
 
 

2. Ισχύει 
 
     
 



5) Τι συμβαίνει με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς όταν μεταβάλλεται η γωνία τους; 
 Όταν αυξάνεται µια οξεία γωνία, αυξάνεται και το ηµίτονό της. 
 Δηλαδή   Αν ω < φ  τότε και ημω < ημφ 
 Όταν αυξάνεται µια οξεία γωνία, ελαττώνεται το συνηµίτονό της. 

Δηλαδή   Αν ω < φ  τότε και συνω > συνφ 
 Όταν αυξάνεται µια οξεία γωνία, αυξάνεται και η εφαπτοµένη της. 

Δηλαδή   Αν ω < φ  τότε και εφω < εφφ 
 
6) Οι τριγωνοµετρικοί αριθµοί των γωνιών 30°, 45°, 60° 
  

 0° 30° 45° 60° 90° 

ημίτονο 0 
   

1 

συνημίτονο 1 
   

0 

εφαπτόμενη 0 
 

1  Δεν ορίζεται 

 
 


