
ΕΙ∆Η   ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ 
( Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια ) 

Παραλληλόγραµµο , λέγεται το τετράπλευρο 

που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες 

δηλ. ΑΒ // Γ∆ και Α∆ // ΒΓ. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ: 

1. Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες 

2. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες 

3. Οι διαγώνιές του διχοτοµούνται 

4. Το σηµείο τοµής των διαγωνίων είναι 

κέντρο συµµετρίας του παραλ/µου 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ: 

Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο αν 

ισχύει µία από τις παρακάτω προτάσεις : 

1. ∆ύο απέναντι πλευρές του παράλληλες και 

ίσες 

2. Οι απέναντι πλευρές του ανά δύο είναι 

ίσες 

3. Οι απέναντι γωνίες του ανά δύο είναι ίσες 

Οι διαγώνιες του διχοτοµούνται 

                                   

               Α                            Β 

 

                            Ο 

 

      ∆                            Γ 

Αν ΑΒΓ∆ είναι παραλληλόγραµµο τότε: 

1. ΑΒ//=Γ∆ και Α∆//=ΒΓ 

2. 
∧∧
Γ=Α   και  

∧∧
∆=Β  

3. ΟΑ=ΟΓ  και  ΟΒ=Ο∆ 

Αν σε τετράπλευρο ΑΒΓ∆ ισχύει : 

1. ΑΒ // Γ∆ και Α∆ // ΒΓ   ή 

2. ΑΒ//=Γ∆                     ή 

3. ΟΑ=ΟΒ και ΟΒ=Ο∆      ή 

4. 
∧∧
Γ=Α   και  

∧∧
∆=Β   

τότε αυτό είναι παραλληλόγραµµο 



Βασικές Εφαρµογές : 

Ι)   Το ευθ. τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο 

πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την 

τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 

 

ΙΙ)   Αν από το µέσο µιας πλευράς ενός τριγώνου 

φέρουµε ευθεία παράλληλη προς µια άλλη 

πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το 

µέσο της τρίτης πλευράς του και ισούται µε το 

µισό της. 

 

ΙΙΙ)   Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες 

ευθείες ορίζουν σε µια ευθεία ίσα τµήµατα, θα 

ορίζουν ίσα τµήµατα και σε κάθε άλλη ευθεία 

που τις τέµνει. 
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       Β                                   Γ 
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               Α                      ∆         ε1

             Β                           Ε       ε2

 

           Γ                                Ζ      ε3

Ορθογώνιο , λέγεται το παραλληλόγραµµο που 

έχει µία γωνία του ορθή. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ: 

1. Έχει όλες τις ιδιότητες του παραλ/µου 

2. Όλες οι γωνίες του είναι ορθές 

3. Οι διαγώνιές του είναι ίσες 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ: 

Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν ισχύει µία 

από τις παρακάτω προτάσεις : 

1. Είναι παραλληλόγραµµο και έχει µία γωνία 

ορθή. 

2. Είναι παραλληλόγραµµο και οι διαγώνιές 

του είναι ίσες. 

3. Έχει τρεις γωνίες ορθές. 

4. Όλες οι γωνίες του είναι ίσες. 

      Α                                         Β 

 

                        Ο 

 
 
       ∆                                       Γ 
Αν ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο τότε: 

1. ΑΒ//=Γ∆ και Α∆//=ΒΓ 

2. 090=∆=Γ=Β=Α
∧∧∧∧

   

3. ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=Ο∆ ( ΑΓ=Β∆ ) 

Αν σε τετράπλευρο ΑΒΓ∆ ισχύει : 

1. ΑΒ // Γ∆ και Α∆ // ΒΓ  και 090=Α
∧

    ή 

2. ΑΒ // Γ∆ , Α∆ // ΒΓ και ΑΓ=Β∆  

3. ΑΒ//=Γ∆ και  090=Α
∧

                     ή 

4. ΑΒ//=Γ∆ και ΑΓ=Β∆                         ή 

5. ΟΑ=ΟΒ και ΟΒ=Ο∆ και        090=Α
∧

ή



Βασικές Εφαρµογές : 

Ι)   Η διάµεσος ορθογωνίου τριγώνου προς την 

υποτείνουσα, είναι ίση µε το µισό της και 

αντίστροφα δηλ. 

Αν  ΑΜ είναι διάµεσος του τριγώνου ΑΒΓ τότε: 

 

                  Β 

                                            Μ 

                   

                    A                                     Γ 

ΙΙ)   Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο µία γωνία του 

είναι 300, τότε η απέναντι πλευρά του είναι ίση 

µε το µισό της υποτείνουσας και αντίστροφα 

δηλ.  

   Αν ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο (  ) 090=Α
∧

τότε: 

                  

 

6. ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=Ο∆                              ή 

7. 090=Γ=Β=Α
∧∧∧

  

8. 
∧∧∧∧
∆=Γ=Β=Α  

τότε αυτό είναι ορθογώνιο. 

 

 

Ρόµβος , λέγεται το παραλληλόγραµµο που έχει 

δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΒΟΥ: 

1. Έχει όλες τις ιδιότητες του παραλ/µου 

2. Όλες οι πλευρές του ρόµβου είναι ίσες. 

3. Οι διαγώνιές του ρόµβου τέµνονται 

κάθετα 

4. Οι διαγώνιες του ρόµβου διχοτοµούν τις 

γωνίες του. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ 

ΡΟΜΒΟΣ: 

Ένα τετράπλευρο είναι ρόµβος αν ισχύει µία από 

τις παρακάτω προτάσεις : 

1. Είναι παραλληλόγραµµο και έχει δύο 

διαδοχικές πλευρές του ίσες. 

Τετράγωνο , λέγεται το παραλληλόγραµµο που 

είναι ορθογώνιο και ρόµβος. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ: 

1. Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. 

2. Όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

3. Όλες οι γωνίες του είναι ορθές. 

4. Οι διαγώνιές του είναι ίσες, τέµνονται 

κάθετα, διχοτοµούνται και διχοτοµούν τις 

γωνίες του. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 

Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν ισχύει µία 

από τις παρακάτω προτάσεις : 

1. Είναι παραλληλόγραµµο, µε µία γωνία ορθή 

και δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες. 

2. Είναι παραλληλόγραµµο, µε µία γωνία ορθή 

2
900 ΒΓ

=ΑΜ⇔=Α
∧

2
300 ΒΓ

=ΑΒ⇔=Γ
∧



2. Έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

3. Είναι παραλληλόγραµµο και οι διαγώνιές 

του τέµνονται κάθετα. 

4. Είναι παραλληλόγραµµο και µία διαγώνιός 

του διχοτοµεί µία γωνία του. 

 

και µία διαγώνιό του να διχοτοµεί µία γωνία. 

3. Είναι παραλληλόγραµµο, µε µία γωνία ορθή 

και οι διαγώνιές του τέµνονται κάθετα. 

4. Είναι παραλληλόγραµµο, οι διαγώνιές του 

είναι ίσες και δύο διαδοχικές πλευρές του 

ίσες. 

5. Είναι παραλληλόγραµµο, οι διαγώνιές του 

είναι ίσες τέµνονται κάθετα. 

6. Είναι παραλληλόγραµµο, οι διαγώνιές του 

είναι ίσες και η µία διχοτοµεί µία γωνία του. 

 

Βασικές Εφαρµογές στο τρίγωνο : 

Ι)   Οι διάµεσοι ενός τριγώνου, διέρχονται από το 

ίδιο σηµείο του οποίου η απόσταση από κάθε 

κορυφή είναι τα 2/3 του µήκους της αντίστοιχης 

διαµέσου δηλ. 

 

ΙΙ)   Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου 

διέρχονται από το ίδιο σηµείο. 

Εφαρµογή : 

Τα µέσα των πλευρών ενός τετραπλεύρου είναι 

κορυφές παραλληλογράµµου. 

Α

Β

Γ

∆Ε

Θ

Ζ

Η

 

Απόδειξη : 

Στο τρίγωνο ΑΒ∆ : ΕΘ//=Β∆/2 

Στο τρίγωνο :ΓΒ∆ : ΖΗ//=Β∆/2 

Άρα ΕΘ//=ΖΗ και εποµένως το ΑΒΓ∆ είναι 

παραλληλόγραµµο. 

ΓΖ⋅=ΒΕ⋅=Α∆⋅=ΘΑ
3
2ΘΓ   ,   

3
2ΘΒ   ,   

3
2



Τραπέζιο , λέγεται το τετράπλευρο που έχει 

µόνο δύο πλευρές του παράλληλες δηλ. ΑΒ // Γ∆ 

• Οι παράλληλες πλευρές του λέγονται 

βάσεις του τραπεζίου και η απόστασή 

τους ύψος του τραπεζίου. Το ευθ. τµήµα 

που ενώνει τα µέσα των µη παράλληλων 

πλευρών του λέγεται διάµεσος του 

τραπεζίου. 

• Το τραπέζιο που οι µη παράλληλες 

πλευρές του είναι ίσες, λέγεται ισοσκελές 

τραπέζιο. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 

1. Η διάµεσος του τραπεζίου είναι 

παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση µε 

το ηµιάθροισµά τους δηλ. ΕΖ // ΑΒ , Γ∆ 

και 
2

Γ∆+ΑΒ
=ΕΖ  

2. Η διάµεσος τραπεζίου διέρχεται από τα 

µέσα Κ , Λ των διαγωνίων του και το ΚΛ 

είναι παράλληλο µε τις βάσεις του και ίσο 

µε την ηµιδιαφορά τους δηλ. ΚΛ // ΑΒ , 

Γ∆ και 
2

ΑΒ−Γ∆
=ΚΛ  

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 

Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο : 

1. Οι γωνίες που πρόσκεινται σε µία βάση είναι 

ίσες 

2. Οι διαγώνιές του είναι ίσες. 

3. Η ευθεία που διέρχεται από τα µέσα των 

βάσεων είναι µεσοκάθετη κάθε βάσης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟ 

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ: 

Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές αν ισχύει µία από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

1. Οι γωνίες που πρόσκεινται σε µία βάση του 

είναι ίσες 

2. Οι διαγώνιές του είναι ίσες 

Η ευθεία που διέρχεται από τα µέσα των βάσεων 

είναι µεσοκάθετη κάθε βάσης. 

 

ΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
aris nikolaidis4
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