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Test de evaluare 
Cercul şi poligoane regulate înscrise în cerc 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

I.(30 puncte)  Observați figura alăturată și completaţi pe foaia de test răspunsul corect (O este centrul 

cercului, ACBD)! 

5p      1. Segmetul [OA] se numește ............................................ cercului. 

5p      2. Segmetul [AC] se numește ............................................ cercului. 

5p      3. Segmetul [DC] se numește ............................................ cercului. 

5p      4. Arcul   este ……………………. arc al cercului. 

5p      5. Patrulaterul ABCD se numește ........................................... 

5p      6. Segmetul [OE], se numește ............................................ pătratului. 

 

II.(30 puncte)  Alegeţi litera care indică varianta corectă! 

 

15p      1. Determinați valoarea de adevăr a enunțurilor! 

a. Cercurile sunt congruente, dacă razele lor sunt egale.                                                           I           H 

b. Vârful unui unghi înscris în cerc coincide cu vărful unghiului la centru.                              I           H 

c. Tangența și raza cercului sunt perpendicular în punctul tangenței.                                        I           H 

d. Dacă în cercul de centru O,  raza cercului 10r cm  , atunci perimetrul acestuia  

este egal cu 40   .                                                                                                                I           H 

e. Între coarde paralele arcele sunt congruente.                                                                         I           H 

 

15p      2.  Observați figura alăturată (O este centrul cercului, triunghiul ABC este echilateral)! 

 

         a.  Unghiul        este egal:  

  A.30  B.45  C.60  D.75 

          b. Dacă AB = 12 cm, atunci segmentul [OB] este egal: 

  A. 33 cm B. 34 cm C. 35 cm D. 36 cm 

          c. Dacă BO= 34  cm, atunci segmentul [OE] este egal: 

  A. 36 cm B. 34 cm C. 33 cm D. 32 cm 

          d. Dacă BO= 34  cm, atunci perimetrul cercului este egal cu:  

  A. 12 cm  B. 36 cm C. 38 cm D. 24 cm 

          e. Dacă BO= 34  cm, atunci aria cercului este egal cu:  

  A.144cm
2
 B. 336 cm

2
   C. 348 cm

2
   D. 48 cm

2
  

 

 

 

Nota:  



III.(30 puncte)  Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete.        

                 

15p      1. Fie A,B,C,D patru puncte situate pe un cerc de centru O cu raza r știind că măsurile arcelor   

           ,           ,          . Determinați măsurile unghiului patrulaterul ABCD.  

 

15p      2. În figura alăturată, dreptele MA și MB sunt tangentele duse din 

punctul M la cercul de centru O (A și B sunt punctele de tangență) și 

măsura unghiului          . 

                a). Dacă R=12 cm, calculați distanța dintre punctul O  

și coarda AB! 

                b). Arătați că triunghiul       este un triunghi echilateral! 

                c). Dacă            atunci calculați lungimea segmentelor    și   ! 

 

 

 


