
Şc. Gimn. Culciu Mare / jud. Satu Mare 

prof. Ionela Turturean 

elev ___________________________________/ cls. a VII-a/ nr.1. 

data ________________________ 

Trapezul – evaluare 

 

1.Fie  trapezul  din  figura 1, cu măsurile de unghiuri precizate în figură.

a) laturile  neparalele  sunt: _______ și  ________ 

b) baza  mică  este ______________  

c) laturile  paralele  sunt _______ și  ________ 

d) m(B)=__________________________ 

e) m(C)=__________________________ 

2. Fie  trapezul  dreptunghic  din  figura 2, cu măsurile de unghiuri precizate în figură. 

a) unghiurile  drepte  sunt: _______ și  ________ 

b) unghiul  ascuţit  este _______ 

c) unghiul  obtuz  este _______ 

d) baza  mare  este _______ 

e) m(Q)= __________________________ 

3. Fie trapezul isoscel din figura 3 în care AECD,  

m(D)=45 şi DE=AB=4cm. 

a) laturile congruente sunt _______ și  ________ 

b) m(B)= __________________________ 

c) triunghiul ADE este triunghi 

__________________________ 

d) lungimea bazei mari este de _____ cm. 

Justificare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*timp de lucru, 20 minute 

*barem de corectare: 

exercitiu 1. 2. 3. Din oficiu 
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Şc. Gimn.  Culciu Mare / jud. Satu Mare 

prof. Ionela Turturean 

elev __________________________________/ cls. A VII-a/ nr.2. 

data____________________ 

Trapezul – evaluare 

1. Fie  trapezul  din  figura 1, cu măsurile de unghiuri precizate în figură. 

a) laturile  paralele  sunt: _______ și  ________ 

b) baza  mare  este ______________  

c) laturile  neparalele  sunt _______ și  ________ 

d) m(Q)=__________________________ 

e) m(P)=__________________________

 

 

2. Fie  trapezul  dreptunghic  din  figura 2, cu măsurile de unghiuri precizate în figură. 

a) unghiurile  drepte  sunt: _______ și  ________ 

b) unghiul  ascuţit  este _______ 

c) unghiul  obtuz  este _______ 

d) baza  mare  este _______ 

e) m(F)= __________________________ 

3. Fie trapezul isoscel din figura 3 în care AECD,  

m(D)=45 şi DE=AB=6cm. 

a) laturile congruente sunt _______ și  ________ 

b) m(B)= __________________________ 

c) triunghiul ADE este triunghi 

__________________________ 

d) lungimea bazei mari este de _____ cm. Justificare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*timp de lucru, 20 minute 

*barem de corectare: 

exercitiu 1. 2. 3. Din oficiu 

Nr. Pct. 30 p 30 p 30 p 10 p 
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