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1. Να σηµειώσετε µε
τις ιδιότητες που αντιστοιχούν σε κάθε τετράπλευρο του παρακάτω πίνακα, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.

Ιδιότητες

Παραλληλόγραµµο

Ορθογώνιο

Ρόµβος

Τετράγωνο

1. Οι απέναντι πλευρές του
είναι παράλληλες.

2. Οι απέναντι πλευρές του
είναι ίσες.

3. ΄Ολες οι πλευρές του
είναι ίσες.

4. ∆ύο διαδοχικές πλευρές
του είναι ίσες.

5. Οι απέναντι γωνίες του
είναι ίσες.

6. ΄Ολες οι γωνίες του
είναι ίσες.

7. Οι διαγώνιοι του
διχοτοµούνται.

8. Οι διαγώνιοι του
είναι ίσες.

9. Οι διαγώνιοι του
είναι κάθετες.

10. Οι διαγώνιοι του διχοτοµούν τις γωνίες του.

2. Σε κύκλο κέντρου O ϕέρουµε τις διαµέτρους AΓ και B∆.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ABΓ∆ είναι ορθογώνιο.
(ϐʹ) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι διάµετροι AΓ και B∆, ώστε το τετράπλευρο
ABΓ∆ να είναι τετράγωνο ;
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
3. Σε κύκλο κέντρου O, έστω OA µια ακτίνα του. Φέρουµε τη µεσοκάθετη της OA που
τέµνει τον κύκλο στα σηµεία B και Γ.
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) το τρίγωνο OBA είναι ισόπλευρο,
(ϐʹ) το τετράπλευρο OBAΓ είναι ϱόµβος.
4. Να αποδείξετε ότι τα µέσα των πλευρών ενός τετραγώνου είναι κορυφές τετραγώνου.

¨Αν νιώθω λυπηµένος, ασχολούµαι µε τα Μαθηµατικά για να γίνω ευτυχής. Αν είµαι
ευτυχισµένος, ασχολούµαι µε τα Μαθηµατικά για να µε κρατήσουν ευτυχισµένο.¨
Renyi Alfred, 1921 − 1970, Ούγγρος µαθηµατικός.
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