
Βασίλης Μπακούρος                                                                                                                               www.bakouros.gr 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ 

Παραλληλόγραμμο είναι το τετράπλευρο που έχει τις 

απέναντι πλευρές του παράλληλες. 

 

Ιδιότητες 

ΙΔ1: Οι απέναντι γωνίες του # είναι ίσες. 

ΙΔ2: Οι απέναντι πλευρές του # είναι ίσες. 

ΙΔ3: Οι διαγώνιες του # διχοτομούνται. 

 

Κριτήρια – εκτός φυσικά του ορισμού. Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν: 

ΚΡ1: Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. 

ΚΡ2: Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. 

ΚΡ3: Οι διαγώνιες του διχοτομούνται. 

ΚΡ4: Έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες. 

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι το # που έχει μία γωνία του 

ορθή. 

Ιδιότητες 

Προφανώς , έχει τις ΙΔ1, ΙΔ2, ΙΔ3. Επιπλέον: 

ΙΔ4: Όλες οι γωνίες του είναι ορθές. 

ΙΔ5: Οι διαγώνιες του είναι ίσες. 

Κριτήρια, πέραν του ορισμού: 

ΚΡ1: Τετράπλευρο με τρεις ορθές γωνίες, είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

ΚΡ2: Παραλληλόγραμμο με ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

Ρόμβος είναι το # που έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες. 

Ιδιότητες 

Επίσης προφανώς , έχει τις ΙΔ1, ΙΔ2, ΙΔ3 αλλά όχι τις ΙΔ4, ΙΔ5. Επιπλέον: 

ΙΔ6: Όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

ΙΔ7: Οι διαγώνιές του τέμνονται κάθετα. 

ΙΔ8: Οι διαγώνιες του είναι και διχοτόμοι των γωνιών του. 

Κριτήρια, εκτός του ορισμού: 

ΚΡ1: Το τετράπλευρο που έχει τέσσερεις πλευρές ίσες. 

ΚΡ2: Το παραλληλόγραμμο του οποίου οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα. 

ΚΡ3: Το παραλληλόγραμμο του οποίου οι διαγώνιες είναι διχοτόμοι των 

γωνιών του. 

Τετράγωνο είναι το τετράπλευρο που είναι ταυτόχρονα ρόμβος και ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

Έχει τις ιδιότητες ΙΔ1 έως και ΙΔ8. Για να δείξουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο, χρειάζεται ν 

δικαιολογήσουμε ότι είναι και ρόμβος και ορθογώνιο, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα-κατάλληλα κριτήρια. 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α1. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει ίσες διαγώνιες που διχοτομούνται; 

Α2. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει ίσες και κάθετες διαγώνιες; 

Α3. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες; 

Α4. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις δύο απέναντι πλευρές του ίσες και τις άλλες δύο 

παράλληλες; 

Α5. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει διαγώνιες που διχοτομούνται και τέμνονται κάθετα; 

Α6. Πώς λέγεται το παρ/μο που έχει διαγώνιες που διχοτομούν τις γωνίες των κορυφών του; 

Α7. Πώς λέγεται το παρ/μο που έχει τρεις ορθές γωνίες; 

Α8. Πώς λέγεται το παρ/μο που έχει ίσες και κάθετες διαγώνιες; 

Α9. Πώς λέγεται το παρ/μο που οι διαγώνιοί του είναι ίσες και τέμνονται κάθετα; 

Α10. Πώς λέγεται το τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και μια ορθή γωνία; 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΘΕΩΡΗΜΑ 1: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο 

πλευρών της τριγώνου, είναι παράλληλο της την Τρίτη πλευρά και 

ίσο με το μισό της. Δηλαδή, στο σχήμα που βλέπετε, αν 

γνωρίζουμε ότι τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ 

και ΑΓ, τότε το ΔΕ είναι παράλληλο της ΒΓ και ισχύει ότι 

ΔΕ=ΒΓ/2. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 2: Αν από το μέσον μιας πλευράς τριγώνου, φέρουμε 

παράλληλο με τη βάση του, τότε αυτή περνά από το μέσον της 

τρίτης πλευράς και το τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών 

είναι το μισό της βάσης. Δηλαδή, στο σχήμα που βλέπετε, αν 

γνωρίζουμε ότι το σημεία Δ είναι το μέσον της πλευράς ΑΒ και η 

Δχ είναι παράλληλη της βάσης ΒΓ, τότε το Ε είναι μέσον της ΑΓ 

και ισχύει ότι ΔΕ=ΒΓ/2. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ 3: Τα ύψη ή οι φορείς των υψών της τριγώνου συντρέχουν σε ένα σημείο, το οποίο καλείται 

ορθόκεντρο. Το ορθόκεντρο είναι εσωτερικό σημείο του τριγώνου στα οξυγώνια τρίγωνα, εξωτερικό σημείο 

στα αμβλυγώνια και η κορυφή της ορθής γωνίας στα ορθογώνια τρίγωνα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 4: Οι διάμεσοι της τριγώνου, συντρέχουν 

σε ένα σημείο που καλείται βαρύκεντρο (κέντρο 

βάρους) και που είναι πάντα εσωτερικό σημείο του 

τριγώνου. Σημαντική ιδιότητα: Το βαρύκεντρο απέχει 

από κάθε κορυφή του τριγώνου τα 2/3 της αντίστοιχης 

διαμέσου, δηλαδή το βαρύκεντρο χωρίζει κάθε διάμεσο 

σε δύο τμήματα, όπου το μεγαλύτερο είναι διπλάσιο του 

μικρότερου τμήματος. Στο σχήμα που βλέπετε, το 

σημείο Κ είναι το βαρύκεντρο και ισχύει ότι ΑΚ=2/3 

ΑΖ, ΚΖ=1/3 ΑΖ και συνεπώς ΑΚ=2ΚΖ. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 5: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, η διάμεσος της την 

υποτείνουσά του, ισούται με το μισό της υποτείνουσας. Στο σχήμα, αν Δ 

είναι το μέσον της υποτείνουσας, τότε ΑΔ=ΒΓ/2. 

ΘΕΩΡΗΜΑ 6: Αν σε ένα τρίγωνο, η διάμεσος από μια κορυφή του 

ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε η γωνία 

της κορυφής είναι ορθή και η πλευρά υποτείνουσα. Στο σχήμα, αν Δ 

είναι το μέσον του ΒΓ και ισχύει ότι ΑΔ=ΒΓ/2, τότε είναι Α=90ο . 
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ΘΕΩΡΗΜΑ 7: Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, αν η μία 

γωνία του είναι 30ο , τότε η πλευρά που βρίσκεται 

απέναντι από τη γωνία των 30ο , ισούται με το μισό της 

υποτείνουσας. Το θεώρημα ισχύει και αντίστροφα, 

δηλαδή όταν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, μία κάθετη 

πλευρά του ισούται με το μισό της υποτείνουσας του, 

τότε η γωνία που βρίσκεται απέναντι από την κάθετη 

πλευρά ισούται με 30ο .   

Στο σχήμα, η γωνία Α είναι ορθή και ισχύει ότι: 0 ΒΓ
Β 30 ΑΓ

2
=  =  

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Β1. Στα παρακάτω σχήματα, να υπολογίσετε το μήκος των τμημάτων που σημειώνονται με μικρά γράμματα: 

 

Β2. Στα παρακάτω σχήματα, να υπολογίσετε το μήκος των τμημάτων που σημειώνονται με μικρά γράμματα: 
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ΤΡΑΠΕΖΙΟ – ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟ 

Τραπέζιο είναι το τετράπλευρο που έχει δύο πλευρές του παράλληλες. Οι παράλληλες πλευρές του 

καλούνται βάσεις.  

Ισοσκελές είναι τα τραπέζιο που έχει τις δύο μη παράλληλες πλευρές του ίσες , άρα και τις δύο γωνίες 

που πρόσκεινται σε κάθε βάση, ίσες μεταξύ τους. Οι διαγώνιες του ισοσκελούς τραπεζίου είναι μεταξύ 

τους ίσες. 

Διάμεσος του τραπεζίου , χαρακτηρίζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων 

πλευρών του ή που άγεται από το μέσον μιας από τις μη παράλληλες πλευρές παράλληλα με τις βάσεις και 

καταλήγει στην απέναντι μη παράλληλη πλευρά. 

Η διάμεσος διχοτομεί τις διαγώνιες και ισούται με το ημιάθροισμα των βάσεων του τραπεζίου. Επίσης, με 

βάση το παρακάτω σχήμα, ισχύουν τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Γ1. Στα παρακάτω σχήματα, να υπολογίσετε το μήκος των τμημάτων που σημειώνονται με μικρά γράμματα: 
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Γ2. Στα παρακάτω σχήματα, να υπολογίσετε το μήκος των τμημάτων που σημειώνονται με μικρά γράμματα: 

 

 


