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Ορισμός

Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι 

πλευρές του παράλληλες.

/ / 

/ / 

2



Ιδιότητες 
παραλληλογράμμων
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(i) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του 

είναι ίσες. 

 παραλληλόγραμμο
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(ii) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του 

είναι ίσες. 

ˆ ˆ
 παραλληλόγραμμο

ˆˆ
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(iii)  Σε κάθε παραλληλόγραμμο, οι διαγωνιοί του 

διχοτομούνται.

(δηλαδή το σημείο τομής τους είναι μέσο και της μιάς και της άλλης)

 παραλληλόγραμμο
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5 τρόποι για να δείξουμε ότι ένα 
τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο
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1ος τρόπoς (σύμφωνα με τον ορισμό)

• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν:

Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. 

 παραλληλόγραμ
/ /

μ
/ /

ο
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2ος τρόπoς (i) κριτήριο σ.98 σχολικού

• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν:

Οι απέναντι πλευρές του ανά δύο είναι ίσες. 

 παραλληλόγραμμο
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3ο τρόπος (ii) κριτήριο σχολικού

• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν:

• (ii) Δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες.

• SOS χρησιμοποιείται σε πολλές ασκήσεις 

 παραλληλόγραμμ
/ /

ο
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4ος τρόπος (iii) κριτήριο σχολικού σ.98

• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν:

• (iii) Οι απέναντι γωνίες του ανά δυο είναι ίσες. 

 παραλληλόγρα
ˆ

μο
ˆ

μ
ˆ ˆ 
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5ος τρόπος (iii) κριτήριο σχολικού

• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν :

• (iv) Οι διαγωνιοί του διχοτομούνται

• SOS χρησιμοποιείται σε πολλές ασκήσεις 

 παραλληλόγραμμο
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5.3   Ορθογώνιο



• Ορισμός  

• Ορθογώνιο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει μία γωνία ορθή. 
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Παρατήρηση:

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος:

-Μα δεν είναι όλες οι γωνίες ενός ορθογωνίου ορθές; Γιατί ο ορισμός λέει 

μόνο ότι έχει μία γωνία ορθή;

-Σωστά, όλες οι γωνίες του ορθογωνίου είναι ορθές.Αλλά αυτό μπορούμε 

να το αποδείξουμε.Ο ορισμός είναι όσο γίνεται πιο «οικονομικός».Λέει

τα εντελώς απαραίτητα που αρκούν για να καθορίσουν το ορθογώνιο.
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Ιδιότητες ορθογωνίου
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• Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες.
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Παρατήρηση:Αφού οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες και επειδή ως παραλληλόγραμμο 

διχοτομούνται κιόλας έχουμε : ΑΟ=ΟΓ=ΟΒ=ΟΔ.

Δηλαδή φέρνοντας τις διαγώνιες σε ένα ορθογώνιο, σχηματίζονται 4 ισοσκελή τρίγωνα που 

έχουν τις προσκείμενες στην βάση γωνίες ίσες.Για παράδειγμα στο ΟΔΓ ίσχύει:

 Δ1 =  Γ2

Αυτή η απλή παρατήρηση είναι σε κάποιες ασκήσεις ιδιαίτερα χρήσιμη.
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2 τρόποι για να δείξουμε ότι ένα 
τετράπλευρο είναι ορθογώνιο
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Σημείωση: Σε αυτούς τους 2 τρόπους (κριτήρια) πρέπει 

πρώτα να αποδείξουμε ότι το τετράπλευρο είναι 

παραλληλόγραμμο και μετά ότι έχει μια επιπλέον ιδιότητα 

που να το καθιστά ορθογώνιο.



1ος τρόπος (από τον ορισμό σ.100)

• Ενα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν :

Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία.
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 παραλληλόγραμμο
 ορθογώνιο

ˆ 90

 
 

   

Σημείωση: Ενδεικτικά πήραμε στο σχήμα ως ορθή γωνία 

την  Δ. Θα μπορούσε να είναι ορθή οποιεσδήποτε από τις 4 

γωνίες του τετραπλεύρου.



2ος τρόπος (ii κριτήριο σχολικού σ.101)

• ii) Ενα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν :

Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι ίσες. 
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 παραλληλόγραμμο
 ορθογώνιο



 


 





2 επιπλέον τρόποι για να δείξουμε ότι 
ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο
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Σημείωση: Σε αυτούς τους 2 τρόπους (κριτήρια) δεν 

χρειάζεται να αποδείξουμε πρώτα ότι το τετράπλευρο 

είναι παραλληλόγραμμο

Μεμιάς δείχνουμε πως το τετράπλευρο είναι ορθογώνιο



1ος τρόπος (iii κριτήριο σχολικού σ.101)

• Ενα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν  έχει τρεις γωνίες ορθές. 
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ˆ ˆˆ 90  ορθογώνιο       

Σημείωση: Ενδεικτικά πήραμε στο σχήμα ως ορθές γωνίες 

τις  𝐴,  Γ,  Δ. Θα μπορούσε να είναι ορθές οποιεσδήποτε 3 

από τις 4 γωνίες του τετραπλεύρου.



2ο τρόπος (iv κριτήριο σχολικού σ.101)

• Ενα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν όλες οι γωνίες του είναι ίσες. 
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ˆ ˆˆ ˆ  ορθογώνιο       

Σημείωσεις: 1. Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει 
άσκηση που να χρησιμοποιείται αυτό το κριτήριο.
2. Φυσικά αν όλες οι γωνίες ενός τετραπλεύρου 
είναι ίσες, δεδομένου ότι το άθροισμα των γωνιών 
ενός τετραπλεύου είναι 360° καθεμιά είναι 90°.



5.4 Ρόμβος
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Ορισμός

• Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές 

πλευρές ίσες. 
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Παρατήρηση:

• Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος:

• -Μα δεν είναι όλες οι πλευρές ενός ρόμβου ίσες;Γιατί ο ορισμός λέει 

μόνο ότι έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες;

• -Σωστά, όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες.Αλλά αυτό μπορούμε 

να το αποδείξουμε.Ο ορισμός είναι όσο γίνεται πιο 

«οικονομικός».Λέει τα εντελώς απαραίτητα που αρκούν για να 

καθορίσουν τον ρόμβο.

27



Ιδιότητες ρόμβου
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1η ιδιότητα ρόμβου

• Οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα. 
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2η ιδιότητα ρόμβου
• (ii) Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του. 

1 2
ˆ ˆ  

1 2
ˆ ˆ  

1 2
ˆ ˆ  

1 2
ˆ ˆ  
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3 κριτήρια ώστε ένα τετράπλευρο 

να είναι  ρόμβος
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Σημείωση: Σε αυτούς τους 3 τρόπους (κριτήρια) πρέπει 

πρώτα να αποδείξουμε ότι το τετράπλευρο είναι 

παραλληλόγραμμο και μετά ότι έχει μια επιπλέον ιδιότητα 

που να το καθιστά ρόμβο.



1ο κριτήριο
• Ενα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν  είναι παραλληλόγραμμο και δύο 

διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες. (σύμφωνα με τον ορισμό του ρόμβου)

32

 παραλληλόγραμμο
 ρόμβος

 
 

   

Σημείωση: Ενδεικτικά πήραμε στο σχήμα ως ίσες 

διαδοχικές πλευρές τις ΑΔ , ΑΒ. Θα μπορούσε εξίσου καλά 

νά έχουμε ΑΒ=ΒΓ ή ΒΓ=ΔΓ  ή ΔΓ=ΑΔ



2ο κριτήριο

• Ενα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν  είναι παραλληλόγραμμο και οι 

διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα. 
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 παραλληλόγραμμο
 ρόμβος

 
 

   



3ο κριτήριο

• Ενα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν  είναι παραλληλόγραμμο και

μία διαγώνιός του διχοτομεί μία γωνία του. 
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1 2

 παραλληλόγραμμο
 ρόμβος

ˆ ˆ

 
 

   

Σημείωση: Ενδεικτικά πήραμε στο σχήμα ότι η διαγώνιος ΑΓ 

διχοτομεί την γωνία  Α. Θα μπορούσαμε εξίσου να θεωρήσουμε ότι:

η διαγώνιος ΑΓ διχοτομεί την γωνία   Γ ή ότι

η διαγώνιος ΒΔ διχοτομεί την γωνία  Β ή ότι

η διαγώνιος ΒΔ διχοτομεί την γωνία  Δ.



1 επιπλέον τρόπος ώστε ένα 

τετράπλευρο να είναι  ρόμβος
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Σημείωση: Σε αυτόν τον τρόπο (κριτήριο) δεν χρειάζεται 

να αποδείξουμε πρώτα ότι το τετράπλευρο είναι 

παραλληλόγραμμο.

Μεμιάς δείχνουμε πως το τετράπλευρο είναι ρόμβος.



Κριτήριο

• (i) Ενα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

36

 ρόμβος       



5.5 Τετράγωνο
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• Ορισμός

• Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και 

ρόμβος. 
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Ιδιότητες τετραγώνου
Από τον ορισμό του τετραγώνου, προκύπτει ότι το τετράγωνο έχει όλες τις 

ιδιότητες του ορθογωνίου και όλες τις ιδιότητες του ρόμβου.

Επομένως, σε κάθε τετράγωνο: 
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1η ιδιότητα

• (i) Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. (αφού είναι παραλληλόγραμμο)
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2η ιδιότητα

• (ii) Όλες οι πλευρές του είναι ίσες. (αφού είναι ρόμβος)
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3η ιδιότητα

• (iii) Όλες οι γωνίες του είναι ορθές. (αφού είναι ορθογώνιο)

42

ˆ ˆˆ ˆ 90        



4η ιδιότητα

• (iv) Οι διαγώνιοί του:

1. Διχοτομούνται (αφού είναι παραλληλόγραμμο)

2. είναι ίσες, (αφού είναι όρθογώνιο)

3. τέμνονται κάθετα, (αφού είναι ρόμβος)

4. διχοτομούν τις γωνίες του (αφού είναι ρόμβος) 

και μάλιστα αφού οι γωνίες του τετραγώνου είναι 90°, 

οι διαγώνιες και οι πλευρές σχηματίζουν γωνίες 45°.
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Κριτήρια ώστε ένα παραλληλόγραμμο 
να είναι τετράγωνο
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• Αν κάνουμε όλους τους δυνατούς συνδιασμούς των 2 τρόπων με 

τους οποίους μπορεί να δειχθεί ότι ένα παραλληλόγραμμο είναι 

ορθογώνιο με τους 3 τρόπους με τους οποίους μπορεί να δειχθεί ότι 

ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος (δες σχεδιάγραμμα στο 

επόμενο slide), προκύπτουν 6 τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

δειχθεί ότι ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο.
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• Ορθογώνιο

• Μια γωνία ορθή

• Οι διαγώνιοί του είναι ίσες

• Ρόμβος

• Δύο διαδοχικές πλευρές ίσες

• Μια διαγώνιος διχοτομεί μια γωνία 

του

• Οι διαγώνιες του τέμνονται κάθετα

46



Διατυπώνουμε και λεκτικά τα κριτήρια:

• Ενα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο αν:

• (i) Μία γωνία του είναι ορθή και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες. 

(ii) Μία γωνία του είναι ορθή και μία διαγώνιός του διχοτομεί μία 

γωνία του. 

(iii) Μία γωνία του είναι ορθή και οι διαγώνιοί του είναι κάθετες. 

(iv) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι 

ίσες. 

(v) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και η μία διχοτομεί μία γωνία του. 

(vi) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και κάθετες. 
47



Προσοχή!

• Αν η άσκηση ζητά να δείξουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο, 

θα πρέπει πριν χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα προηγούμενα 6 

κριτήρια να δείξουμε ότι είναι παραλληλόγραμμο (με κάποιον από τους 

5 τρόπους που έχουμε πεί).
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Τhe end…
Thanks for watching!!!!
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Repetitio est mater studiorum =

H επανάληψη είναι μήτηρ της μαθήσεως

(με απλά ελληνικά αν δεν το μάθατε ξαναδείτε το)


