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      1)       Completați spațiile libere cu răspunsul potrivit :                                                                                      

                În   paralelogramul ABCD   ( faceți un desen) 

              a) Dacă AB = 6 cm   atunci      DC =..........cm. 

                   AD = 3 cm   atunci      BC =....................cm. 

                   Perimetrul paralelogramului ABCD  =……………………….. 

              b) Dacă  m( A) = 60   atunci m ( C) = ..................m( D) =......................m( B)=.................. 

              c) Dacă  AO =7 cm  =>  OC =.................cm , AC = .......................cm 

                   Ha DB = 8 cm  =>   DO =...................cm, BO =............................cm 

2) Într-un paralelogram măsurile a două unghiuri vecine sunt exprimate prin două numere naturale 

impare consecutive. Aflați măsurile unghiurilor paralelogramului. 

3) În  paralelogramul ABCD laturile AB și BC sunt direct proporționale cu numerele 3 și 4. 

Aflați lungimile laturilor , știind că perimetrul paralelogramului este egal cu 28 cm. 

4) Fie paralelogramul ABCD, astfel încât ( ), 60 , 20DB BC m C DC cm⊥ = = . 

Calculați perimetrul paralelogramului.. 

  

5) Fie paralelogramul ABCD, astfel încât , , 8 , 10 , ( ) 60AE DC E DC AD cm EC cm m D⊥  = = =  . 

Calculați perimetrul paralelogramului.. 

 

 

 

 

 

 



6) Demonstrați că într-un paralelogram bisectoarele a două unghiuri vecine sunt perpendiculare. 

 

  

7)  Fie paralelogramul ABCD. Știind că M, N, P și Q sunt mijloacele laaturilor AB, BC, DC respectiv 

AD  demonstrați că patrulaterul  MNPQ este paralelogram. 

  

8) Laturile unui triunghi au lungimile de 34 cm, 28 cm și 40 cm. Calculați lungimile liniilor mijlocii ale 

triunghiului.  

9) În triunghiul ABC, punctele  M, N și P sunt mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC .Se știe că 

MN = 6 cm, MP = 8 cm , NP = 10 cm. Calculați perimetrul triunghiului ABC. 

10) Într-un triunghi echilateral lungimea unei linii mijlocii este de 25 cm. Calculați perimetrul acestui 

triunghi. 

11) Fie triunghiul  ABC , punctele D, E, F, G sunt mijloacele segmentelor AB, BC, DB respectiv BE  

Calculați lungimea segmentului FG știind că AC = 44 cm. 

  

12)    În triunghiul ABC,  AD, BE și CF sunt mediane, care se intersectează în  G. Știind că: 

          CG =8 cm, atunci  FG =… ……cm ;  CF =…………cm                                                           

          GD =2,5 cm, atunci  AG =……….cm; AD =……..cm 

          BE =21 cm, atunci  BG =…………cm; GE =………cm 

                 

 


