
 

Prof. Boroș Adriana 

Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt 

pribileanadriana@yahoo.com 

CLASA a VII-a 

FIȘĂ DE LUCRU 

 (Patrulaterul, paralelogramul și linia mijlocie în triunghi) 

1. Completați spațiile punctate pentru a obține propoziții adevărate: 

a) Într-un patrulater convex suma măsurilor tuturor unghiurilor este egală cu … . 

b) Un patrulater convex are … laturi, … unghiuri și două …. . 

c) Într-un paralelogram laturile opuse sunt … și … . 

d)  Într-un paralelogram unghiurile opuse sunt … . 

e) Într-un paralelogram …. sunt suplementare. 

f) Într-un paralelogram diagonalele …. . 

g) Segmentul care unește mijloacele a două laturi a unui triunghi se numește … . 

h) În orice triunghi există … linii mijlocii. 

i) Perimetrul triunghiului format de cele trei linii mijlocii ale unui triunghi este egal 

cu … . 

j)  Linia mijlocie a unui triunghi este … și … . (proprietatea liniei mijlocii) 

k) Punctul de intersecție a medianelor unui triunghi se notează cu … și se numește 

… . 

l) Centrul de greutate a unui triunghi se află la … și … . 

 

2. MATE este un paralelogram astfel încât ME = 8 cm, MA = 10 cm și 𝑚 ∢𝑀 =

400. Realizați corespondența dintre enunțurile din coloana A și coloana B astfel 

încât să obțineți propoziții adevărate. 

 

Coloana A Coloana B 

Lungimea laturii ET este egală cu 8 cm 

Măsura unghiului A este egală cu 10 cm 

Măsura unghiului T este egală cu 36 cm 

Lungimea laturii TA este egală cu  140
0 

Perimetrul paralelogramului MATE este 40
0
 

 

3. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor: 

a) Diagonalele unui paralelogram sunt congruente. 

b) Diagonalele unui patrulater convex se înjumătățesc. 

c) Orice paralelogram are patru unghiuri congruente. 
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d) Într-un paralelogram, unghiurile opuse sunt suplementare. 

e) Un triunghi are trei linii mijlocii. 

f) Dacă G este centrul de greutate a triunghiului MNP, A este mijlocul laturii NP 

și MA = 12 cm, atunci MG = 8 cm.  


