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 ( 2p ) Subiectul I:  Completează spaţiile punctate pentru a obţine propoziţii adevărate:  

0,5p  

1) Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt …………. 

0,5p  

2) Dacă un paralelogram ABCD are BC = 14 cm şi perimetrul egal cu 60 cm, atunci AB = …………cm 

0,5p 3) Dacă D şi E sunt mijloacele laturilor [BC] şi [AC] ale triunghiului ABC şi AB = 14 cm,  

 

    atunci DE = …….cm 

0,5p  

4) Dacă în paralelogramul ABCD,    70Bm  , atunci      .........  Cm   

 

( 2p ) Subiectul II: Precizează valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: 

0,5p  

1) Într-un paralelogram diagonalele se înjumătăţesc 
 

0,5p  

2) Într-un paralelogram, unghiurile alăturate sunt congruente 

 

0,5p  

3) Într-un paralelogram, laturile opuse sunt paralele 
 

0,5p  

4) Într-un triunghi o latură are lungimea egală cu jumătate din din linia mijlocie. 
 

 

( 2p ) Subiectul III: Alege răspunsul corect: 

0,5p 1 În paralelogramul ABCD, AB = 18 cm şi BC = 31 cm. Perimetrul paralelogramului este egal cu: 

 

A)    98 cm                      B)    94 cm                         C)     86 cm                        D)     96 cm 

 

0,5p 2) În paralelogramul ABCD,    65Am  . Atunci  Bm  este egală cu: 

 

A)    
105                       B)    

125                          C)     
115                         D)     

95  

 

0,5p 3) Măsurile unghiurilor unui patrulater convex sunt direct proporţionale cu numerele 4; 6; 8 şi 12. 

    Atunci diferenţa dintre măsurile celui mai mare şi celui mai mic dintre unghiuri este egală cu: 

 

A)    
92                       B)     

96                         C)     98                          D)      
94  

 

0,5p 4) Paralelogramul ABCD are BC = AB + 16 cm şi perimetrul egal cu 144 cm. Atunci BC are  

    lungimea egală cu: 

 

A)     44 cm                     B)      48 cm                       C)      64 cm                      D)      52 cm 

 

 

 

Subiectul IV: Efectuează rezolvările complete: 

1)  (1,5p) În paralelogramul ABCD,    Cm
11

4
Bm   . Determină  Dm  . 

2) (1,5p ) În triunghiul ABC, M este mijlocul lui (BC), N este mijlocul lui (AB), P este mijlocul lui (NB), iar     

                 DCNAM  . Ştiind că MP = 6 cm, află lungimile segmentelor CN şi DN 

 


