
• Fişă de lucru. Patrulater convex (definiŃie, desen); suma măsurilor unghiurilor 
unui patrulater convex; paralelogram, proprietăŃi 

 
Partea I: 
1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu …. 
2. Fie paralelogramul ABCD  cu ( ) 120 .m ABC = �

∢  Măsura unghiului BAD  este egală cu … .�  

3. Suma măsurilor unghiurilor exterioare ale unui patrulater convex este egală cu …. 
4. Perimetrul paralelogramului ABCD  cu 7 cm şi 10 cmAB BC= =  este egal cu …. 
5. În paralelogramul ABCD , distanŃa de la A  la dreapta DC  este egală cu 5 cm. DistanŃa de la 
punctul C  la dreapta AB  este egală cu … cm. 
6. Dacă în paralelogramul ABCD  avem ( ) ( )2 ,m B m C= ⋅∢ ∢  atunci măsura unghiului ADC  

este egală cu ... .�     
7. În paralelogramul ABCD  avem 7AB =  cm, 12DB =  cm şi 5AO = cm, unde 

{ }.AC BD O∩ =  Perimetrul triunghiului DOC  este egal cu … cm.  

8. Măsurile unghiurilor unui patrulater convex sunt direct proporŃionale cu numerele 3, 4, 6 şi 
7. Măsurile lor sunt egale cu …,�  … ,�  … �  şi … .�  
 
Partea a II-a: 
9. Fie ABCD  un patrulater convex astfel încât .BAD BCD≡∢ ∢  Bisectoarea unghiului ADC  
intersectează dreptele AB  şi BC  în punctele M  şi .N  Să se demonstreze că triunghiul BMN  
este isoscel. 
 
10. În patrulaterul convex ABCD  avem ( ),  60 ,AC BD m DAC⊥ = �

∢  

( ) 50  şi  ,m DBC AO OC= =�

∢  unde { }.AC BD O∩ =  AflaŃi măsurile unghiurilor patrulaterului 

.ABCD  
 
11. Prin vârfurile  şi A C  ale paralelogramului ABCD  se construiesc două drepte paralele care 

intersectează BD  în punctele M  şi .N  DemonstraŃi că: 
a) ;ND BM=  
b) AMCN  este paralelogram. 

 
12. Fie paralelogramul ABCD , ( ) 90m BAD ≠ �

∢ . Punctele M  şi Q  se află pe semidreptele 

(CB  şi respectiv (CD  astfel încât DAQ DAC≡∢ ∢ , .BAM BAC≡∢ ∢  Dacă AQ AM= , 

arătaŃi că .CQ CM=    
 


