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1. Aflați măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente știind că raportul dintre 

suplementul sumei lor și suma suplementelor lor este 
1

5
. 

2. ∢AOB este un unghi ascuțit. În semiplanul determinat de dreapta AO și care nu conține punctul B se 

consideră punctele C și D astfel încât ∢AOC și ∢BOD  sunt unghiuri drepte, iar OP este bisectoarea ∢AOD. 

a) Dacă ∢COP = ∢AOB + 24, calculați ∢AOB și ∢DOP. 

b) Dacă OD este bisectoarea ∢COP arătați că OA este bisectoarea ∢BOP. 

3. Calculați măsura unghiului format de acele unui ceasornic la ora: 

a) 5:00 

b) 8:00 

c) 4:10 

d) 3:15 

4. Determinați măsurile a două unghiuri complementare, știind că 
4

9
 din măsura unuia este dublul a 

2

3
 din măsura 

celuilalt. 

5. Măsurile unghiurilor formate în jurul unui punct O sunt exprimate în grade prin puteri ale numărului 5. 

Aflați numărul minim de unghiuri în condițiile date. 

OLM, Iași, 2013 

6. Fie ∢AOC și ∢COB unghiuri adiacente suplementare. În interiorul unghiului ∢AOC se consideră OM și 

ON astfel încât ∢𝐴𝑂𝑀 ≡ ∢𝑀𝑂𝑁 ≡ ∢𝑁𝑂𝐴, iar în interiorul ∢COB se consideră OP și OQ astfel încât 

∢𝐶𝑂𝑃 ≡ ∢𝑃𝑂𝑄 ≡ ∢𝑄𝑂𝐵. 

a) Demonstrați că ∢NOP are măsură constantă. 

b) Știind că ∢𝐴𝑂𝑁 ≡ ∢𝑁𝑂𝑄, calculați măsurile ∢COB și ∢AOC. 

7. a) Se consideră n unghiuri suplementare. Determinați, în funcție de n, suma măsurilor suplementelor lor și 

suma măsurilor complementelor lor. 

b) Fie ∢AOB și ∢BOC adiacente astfel încât raportul măsurilor lor este egal cu 
2

5
 iar măsura unghiului format 

de bisectoarele lor are măsura de 3830. Determinați măsurile celor două unghiuri. 

OLM, Satu Mare 2020 

8. Dreptele AB și CD sunt concurente în O. Semidreptele OM, ON, OP sunt bisectoare ale unghiurilor 

∢COB, ∢BOM, respectiv ∢BOD. Știind că m(∢PON)=49, determinați: 

a)  Măsura ∢MON; 

b)  Măsura unghiului format de bisectoarea ∢AOD și bisectoarea ∢MOC. 

OLM, Satu Mare 2020 


