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Recapitularea cunoştinţelor de geometrie din 
clasele anterioare  

 
     Exerciţii şi probleme 

 

1. a) Scrieţi denumirea pentru  
fiecare din figurile geometrice  
alăturate. 
b) Cât este perimetrul pătratului? 
c) Măsuraţi lungimea şi lăţimea 
dreptunghiului. 
 

2. Desenaţi un pătrat cu latura 4 cm. În interiorul acestuia, trasaţi un 
cerc cu raza de 3 cm.         
 

3. În figura alăturată este reprezentat un teren 
având forma unui dreptunghi ABCD. Acesta 
este împărţit în două loturi în formă de pătrat, 
având fiecare perimetrul 56 m. Aflaţi perimetrul 
terenului dreptunghiular. 

 

4. O grădină notată în figura alăturată MNPQ 
a fost împărţită în patru parcele; două pătrate şi 
două dreptunghiuri. Pătratele MUVR şi VSPT  
au perimetrele 74 m, respectiv 38 m. 
a) Este adevărat că MN=NP ? 
b) Calculaţi perimetrul grădinii MNPQ. 

  
5.      Priviţi cu atenţie figura alăturată.  

      a) Daţi exemplu de drepte paralele 
      b) Daţi exemplu de drepte perpendiculare. 
 

 
 
 
 

 
 

6. În imaginea alăturată este schiţată 
o parte din harta municipiului Oradea. 
Folosind această hartă, daţi exemple de: 
a) Străzi perpendiculare 
b) Străzi paralele 

   Sursa hărţii: http://oradea.harta.orasultau.ro/  
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7. Desenaţi un segment de dreaptă cu lungimea 8 cm, având capetele E 
şi F. Puneţi pe acest segment un punct A, astfel încât EA să fie cu 2 cm 
mai mare decât AF. 

 

8. În desenul de mai jos, punctul B este mijlocul lui CD, iar C este 
mijlocul lui AD. Ştiind că AB=10,5 cm, calculaţi distanţa de la A la D. 

 
 
 
 

9. În reţeaua de pătrate din imaginea alăturată 

sunt reprezentate punctele A, B şi C. Plasaţi pe 
reţea încă două puncte, D şi E, astfel încât ABCD 
să fie pătrat, AECB să fie trapez şi, în plus, punctul 
D să fie situat pe segmentul care are capetele A şi E. 
Câte posibilităţi sunt? 

 

10. Desenaţi un romb DEFG. Pe segmentul GE puneţi punctele M şi N, 
astfel încât DMFN să fie pătrat. 

 

11. În figura alăturată, regiunea haşurată are aria 
144 m². Calculaţi aria întregului triunghi. 

 
 
 

12. În desenul alăturat este reprezentată o grădină 
TERH, având formă de pătrat. M este mijlocul lui 
ER, iar zona în formă de trapez TEMO are aria 
81 ha. Ce suprafaţă are grădina? 

 
 
 

13.     Folosind compasul, realizaţi un desen ca şi cel din  
imaginea alăturată. 

 
14. În figura alăturată, cercul are raza 6 cm.  Calculaţi: 
a) Perimetrul pătratului mare 
b) De câte ori este mai mare aria pătratului mare decât  
a pătratului mic? 

 
 

15.       În figura alăturată, ADEM este un 
paralelogram. Se ştie că AD=EM= 
=16 cm, MD=12 cm, AM=DE=20 

   cm. Dreptele AD şi MD sunt perpendiculare. Calculaţi perimetrul şi aria 
acestui paralelogram. 

Facultativ: Accesaţi https://www.geogebratube.org/student/m142629  
 

16. Desenaţi un triunghi care să aibă aria 10 cm². 

 


