
Fişă de lucru, clasa a VII-a B: 
1. Perimetrul pătratului cu latura de 7 cm este egal cu … cm. 
2. În dreptunghiul ,ABCD  ( ) { }120 ,  m DOC O AC BD= = ∩�

∢  şi 8BD =  cm. Perimetrul 

triunghiului BOC  este egal cu …. 
3. Dreptunghiul ABCD  are 13AC =  cm. Lungimea diagonalei BD  este egală cu … cm. 
4. Fie rombul ABCD  cu ( ) 60m BAD = �

∢  şi 4AB =  cm. Lungimea diagonalei BD  este egală 

cu … cm.  
5. Perimetrul rombului cu latura de 5 cm este egal cu … cm. 
6. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 12 cm şi lăŃimea de 4 cm este egal cu … cm. 
7. Rombul ABCD  are ( ) 120m ABC = �

∢  şi 4BO =  cm, unde { }.AC BD O∩ =  Perimetrul 

rombului este egal cu … cm.  
8. ABCD  este paralelogram şi ( ,AM  respectiv (BM  sunt bisectoarele unghiurilor A  şi .B  

Măsura unghiului AMB∢  este egală cu ... .�  
9. În exteriorul paralelogramului ABCD  se construiesc pătratele ABEF  şi .ADGH  Să se 
demonstreze că .HF AC=  
10. Dacă ABCD romb şi (CE) bisectoarea unghiului ACB, E∈(AB). Dacă ( ) 48 ,m BEC = �

∢  aflaŃi 

( )m BAD∢  şi ( ).m ABC∢  

11. În paralelogramul ,ABCD  punctele E  şi F  sunt simetricele punctelor ,D  respectiv B  faŃă 
de dreapta .AC  DemonstraŃi că patrulaterul DEBF  este dreptunghi. 
12. Fie ABCD pătrat şi M un punct în interiorul lui astfel încât triunghiul ABM echilateral. AflaŃi 

( ).m MDC∢  
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