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FIȘĂ DE LUCRU 

Unitatea de învățare: Cercul 

 

1) Completați spațiile punctate pentru a obține propoziții adevărate: 

a) Segmentul care unește două puncte de pe cerc se numește... . 

b) Coarda care trece prin centrul cercului se numește... . 

c) Un unghi cu vârful în centrul unui cerc se numește unghi... . 

d) Unghiul cu vârful pe cerc ale cărui laturi conțin două coarde ale cercului se numește unghi... . 

e) Măsura unghiului determinat de tangenta la cerc cu raza cercului, vârful unghiului în punctul de 

tangență, este de... o. 

f) Un poligon care are toate laturile și toate unghiurile congruente se numește poligon.... . 

 

2) În cercul din figura alăturată m( ∢AOB) = 65o.   

a) Măsura arcului mic AB este egală cu … o. 

b) Măsura arcului mare AB este egală cu... º. 

 

3) Dacă pe cercul de centru O se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB este diametru şi AC = 

BC, atunci măsura ∢ CAB este de ...◦. 

 

4)  Alegeți răspunsul corect: 

Triunghiul echilateral ABC are vârfurile pe un cerc cu raza 15 cm. Lungimea arcului AB este: 

A. 5π cm         B. 10π cm       C. 15π cm        D. 20π cm     

 

5)  Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor: 

a) Raza unui cerc cu diametrul de 10 cm măsoară 20π cm. 

b) Măsura fiecărui unghi al unui poligon regulat cu 10 laturi este 144o. 

c) Măsura unui semicerc este egală cu 180o. 

 

6) AB și BC sunt coarde perpendiculare ale cercului C (O, r), iar AB = BC= 2  m. 

Calculați lungimea cercului și aria discului mărginit de acest cerc. 

 

7) În figura alăturată, TN este un diametru, iar PQ este tangenta 

            în T la cerc. 

            Dacă măsura arcului MN este de 50°, calculați măsura  ∢PTM.                    

 

 

 

8) Calculaţi perimetrul şi aria patrulaterului ABCD din figura  alăturată știind 

că AB || DC. 

 

 

9) Calculați aria unui pătrat înscris într-un cerc cu raza de 4 cm. 

 

10)  Fie A, B, C puncte ale cercului C(O,r), astfel încât AC este un semicerc, iar  măsura arcului AB este 

de 120°. Știind că BC = 16 cm, calculați aria discului de centru O și rază r. 


