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TRIUNGHIUL – selecție de probleme din Gazeta matematică 

E16136. În triunghiul ascuțitunghic ABC considerăm punctele D pe latura AC și E pe latura AB astfel 

încât BD ⊥ AC și CE ⊥ AB. Știind că ∢ABD = 3∢DBC, iar ∢BCE = 2∢ACE, aflați măsura ∢BAC. 

GM 12/2021 

E:15970. Se consideră triunghiul isoscel ABC, cu AB = AC. Laturile AB și AC se prelungesc dincolo 

de punctul A cu segmentele AD, respectiv AE. Știind că AD = AE, arătați că punctul A, și mijloacele 

segmentelor BC și DE sunt coliniare. 

E:15971. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC, cu ∢A = 90. Bisectoarea unghiului ∢ABC 

intersectează latura AC în D, iar perpendiculara în B pe BC intersectează dreapta AC în E. 

a) Arătați că triunghiul BDE este isoscel. 

b) Dacă ∢ACB = 30, arătați că D este mijlocul segmentului EC. 

GM 5 / 2021 

E:15.887. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu AB ⊥ AC și D este piciorul înălțimii din A. 

Punctele E și F sunt simetricele punctului D față de dreptele AB, respectiv AC. 

a) Arătați că punctele E, A, F sunt coliniare. 

b) Dacă P este punctul de intersecție a dreptelor EF și BC și triunghiul ACP este isoscel, calculați 

măsurile unghiurilor ascuțite ale triunghiului ABC. 

GM 2/2021 

E:16.012.  În triunghiul ABC, unghiul ∢BAC = 90, ∢ACB = 30, AC = 6 cm. Punctul M este 

simetricul punctului A față de dreapta BC, iar punctul N este intersecția bisectoarei unghiului ∢ACB 

cu dreapta MB. 

a) Determinați lungimea segmentului MN. 

b) Aflați măsura unghiului ∢MAN. 

E:16.011. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A. Îm exteriorul său se construiesc 

triunghiurile echilaterale ABD și ACE. Dreptele CD și BE se intersectează în punctul F. Arătați că FA 

este bisectoarea unghiului EFD. 

E:16013. Se consideră triughiul isoscel ABC, AB=AC, cu ∢BAC = 20 și un punct D pe latura AB 

astfel încât AD = BC. Punctul E se află în interiorul triunghiului ABC astfel încât triunghiul BCE este 

echilateral. Determinați Măsura unghiului EDC. 

E:16007. Măsurile unghiurilor unui triunghi se exprimă, în grade, prin numere naturale direct 

proporționale cu trei numere impare consecutive. Determinați măsurile celor trei unghiuri. 

GM 6-7-8/ 2021 

E:16162. Se consideră triunghiul echilateral ABC, cu DAC și BD = 56 cm. Bisectoarea unghiului 

ABD intersectează paralela prin A la BC în E. Știind că AE și CD sunt direct proporționale cu 5 și 2, 

calculați lungimea segmentelor AE și DC. 

E:16.165. Fie triunghiul isoscel ABC, cu AB = AC și ∢A = 36. Pe latura AB considerăm punctul D 

astfel încât AD = BC. Construim triunghiul EAD congruent cu triunghiul ABC, astfel încât punctele 

D și E sunt de o parte și de alta a dreptei AC. Determinați măsura unghiului CDE.     GM 1 / 2022 


