
Чотирикутники.

Їх види та властивості.



ЧотирикутникЧотирикутник
означенняозначення

ЧотирикутникЧотирикутник ––
фігурафігура, , щощо складаєтьсяскладається зз
чотирьохчотирьох точокточок іі чотирьохчотирьох
відрізвідрізківків, , щощо послідовнопослідовно
сполучаютьсполучають їхїх. . ПриПри цьомуцьому
ніякініякі тритри зз данихданих точокточок нене
повинніповинні лежатилежати нана однійодній
прямійпрямій, , аа відрізкивідрізки, , щощо
сполучаютьсполучають їхїх –– нене
перетинатисяперетинатися..



ЧотирикутникЧотирикутник
видивиди

Опуклий –
це чотирикутник, який
лежить по один бік від
будь-якої прямої, що
містить його сторону.

Інакше, чотирикутник -
неопуклий .



ПаралелограмПаралелограм
означенняозначення

Паралелограм -
це чотирикутник, у
якого протилежні
сторони
паралельні, тобто
лежать на
паралельних
прямих. 



ПаралелограмПаралелограм
властивостівластивості

 У паралелограма
протилежні сторони рівні.

 У паралелограма
протилежні кути рівні.

 У паралелограма сума
кутів, що прилягають до
однієї сторони дорівнює
180°.

 Діагональ ділить
паралелограм на два рівні
трикутники.

 Діагоналі паралелограма
точкою перетину діляться
навпіл.



ПрямокутникПрямокутник
означенняозначення

Прямокутник -
це паралелограм,
у якого всі кути
прямі , тобто
рівні 90°.



ПрямокутникПрямокутник
властивостівластивості

a         d

b              

d2=a2+b2

Прямокутник –
це паралелограм, отже має всі
його властивості. 

Крім того:
 Діагоналі прямокутника рівні. 
 Сторони прямокутника є

одночасно його висотами. 
 Квадрат довжини діагоналі

прямокутника дорівнює сумі
квадратів довжин двох його
суміжних сторін. 



РомбРомб
означенняозначення

Ромб -
це паралелограм, у
якого всі сторони
рівні.  



РомбРомб
властивостівластивості

Ромб –
паралелограм, отже має всі його
властивості.

Крім того:  
 Діагоналі ромба перетинаються під

прямим кутом.
 Діагоналі ромба є бісектрисами його

кутів.
 Діагональ ділить ромб на два рівні

рівнобедрені трикутники. 
 Діагоналі ділять ромб на чотири рівні

прямокутні трикутники.



КвадратКвадрат
означенняозначення

Квадрат –
це прямокутник, у якого
всі сторони рівні.

Квадрат –
це ромб, у якого всі кути
рівні.



КвадратКвадрат
властивостівластивості

Квадрат
має всі властивості
прямокутника і всі
властивості ромба.



ТрапеціяТрапеція
означенняозначення

ТрапеціяТрапеція --
цеце чотирикутникчотирикутник, , уу
якогоякого двідві сторонисторони
паралельніпаралельні, , аа іншіінші двідві
нніі..



ТрапеціяТрапеція
властивостівластивості

 Прямокутною трапецією називається трапеція
у якій одна з бічних сторін перпендикулярна
до основ.

 Рівнобедреною трапецією називається
трапеція, у якій бічні сторони рівні.

 У рівнобедреній трапеції кути при основах
рівні.

 Діагоналі рівнобедреної трапеції рівні, і
навпаки: якщо діагоналі трапеції рівні, то вона
рівнобедрена.

 Діагоналі рівнобедреної трапеції утворюють з
її основою рівні кути, і навпаки: якщо
діагоналі трапеції утворюють з її основою рівні
кути, то трапеція рівнобедрена.



Порівняльна характеристика
паралелограмів.

ВЛАСТИВОСТІ
ПРЯМО-
КУТНИК

РОМБ
КВАД-
РАТ

1. Протилежні сторони рівні + + +

2. Всі сторони рівні + +

3. Протилежні кути рівні + + +

4. Всі кути рівні (по 90°) + +

5. Сума кутів, прилеглих до однієї сторони дорівнює 180° + + +

6. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл + + +

7. Діагональ ділить на два рівні трикутники + + +

8. Діагональ ділить на два рівні рівнобедрені трикутники + +

9. Діагональ ділить на два рівні прямокутні трикутники + +

10. Діагоналі ділять на чотири прямокутні трикутники + +

11. Діагоналі перетинаються під прямим кутом
(взаємноперпендикулярні) + +

12. Діагоналі є бісектрисами кутів + +


