Centrul de Excelenţă
Clasa a VII –a
Relaţii metrice; arii
1. (Teorema sinusurilor – forma redusă)
Demonstraţi că într-un triunghi ascuţitunghic ABC au loc egalităţile:
a
b
c
.


sin A sin B sin C
2. Se dă un triunghi isoscel ABC cu AB = AC şi AD  BC, D  (BC). Ştiind că
distanţa de la punctul D la dreapta AB este egală cu 7,2 cm, calculaţi perimetrul şi
aria triunghiului ABC.
3. a) Demonstraţi că într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 15 lungimea înălţimii
corespunzătoare ipotenuzei este un sfert din lungimea ipotenuzei;
b) Calculaţi valorile funcţiilor trigonometrice ale unghiului de 15;
c) Calculaţi valorile funcţiilor trigonometrice ale unghiului de 75.
4. a) Demonstraţi că într-un triunghi ABC, distanţele de la punctele B şi C la mediana
AM sunt egale.
b) Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC, atunci ariile triunghiurilor
ABG, BCG şi ACG sunt egale.
5. În pătratul ABCD cu latura de 18 cm, M este mijlocul laturii AD şi N  (AB) astfel
încât AN = 2BN. Calculaţi lungimile înălţimilor triunghiului CMN.
6. Se dă un triunghi ABC cu AB = 7 cm, BC = 25 cm şi AC = 24 cm.
a) Calculaţi aria triunghiului ABC;
b) Calculaţi lungimea înălţimii AD;
c) Dacă (BE este bisectoarea unghiului ABC, calculaţi aria triunghiului ABE.
7. Fie triunghiul ABC cu AB = 10 cm, BC = 21 cm şi AC = 17 cm. Să se calculeze
funcţiile trigonometrice ale unghiurilor B şi C ale triunghiului.
8. Se dă un triunghi ABC cu AB = 28 cm, BC = 24 cm şi AC = 32 cm. Fie M  (AB)
şi N  (AC) astfel încât AM = 16 cm şi AN = 14 cm.
a) Aflaţi lungimea segmentului MN;
b) Calculaţi aria patrulaterului BCNM;
c) Demonstraţi că (CM este bisectoarea unghiului ACB.
9. Într-un trapez dreptunghic ABCD cu AD || BC şi AD  AB, (DB este bisectoarea
unghiului ADC. Ştiind că AD = 36 cm şi AB = 12 cm, să se afle:
a) Perimetrul trapezului şi lungimile diagonalelor sale;
b) Aria trapezului:
c) Distanţa de la punctul A la dreapta CD.

