
TRANSLATII

OANA CONSTANTINESCU

1) Demonstrati ca daca diagonalele unui trapez sunt congruente, atunci trapezul
este isoscel.

2) Localitatile A si B sunt despartite de doua rauri. In ce locuri trebuiesc con-
struite podurile MN si PQ peste aceste rauri daca vrem ca drumul AMNPQB sa
�e cel mai scurt posibil? Se presupune ca malurile raurilor sunt drepte paralele si
ca podurile sunt perpendiculare pe maluri.

3) Pe latura (BC) a triunghiului ABC se construieste in exteriorul triunghiului
patratul BCDE. Punctele B si E se proiecteaza ortogonal pe AC in B', respectiv
E', iar punctele C si D se proiecteaza ortogonal pe AB in C', respectiv D'. Notam
cu {H} = BB′ ∩ CC ′ si {I} = DD′ ∩ EE′.

a) Sa se precizeze imaginea dreptelor BB' si CC' prin translatia de vector
−−→
BE.

Deduceti care e imaginea lui H prin aceasta translatie.
b) Demonstrati ca A, H, I sunt coliniare.

4) Consideram P un plan si R = {O; ī, j̄} un reper ortonormat in P.

a) Calculati imaginea �ecarui punct de mai jos prin tū, unde ū = 2̄i− 3j̄ :

A(4, 7), B(−2,−1), C(−5,−4).

b) Calculati preimaginea urmatoarelor puncte prin tū :

A′(4, 9), B′(3, 2), C ′(1,−3).

c) Scrieti ecuatia dreptei tū(d) in raport cu R, unde (d): 2x-3y+4=0.

5) Fie C(O, r) un cerc si A, B ∈ C(O, r) doua puncte �xe. Sa se determine locul
geometric al ortocentrului triunghiului ABC, unde C e un punct variabil pe C(O, r).

Indicatie: �e AD ⊥ AB, D ∈ C(O, r).

6) Fie triunghiul ABC oarecare, A1, B1, C1 mijloacele laturilor BC, AC, AB
respectiv. Fie O1, O2, O3 si I1, I2, I3 centrele cercurilor circumscrise si inscrise in
triunghiurile AB1C1, A1BC1, A1B1C. Demonstrati ca 4O!O2O3 ≡ 4I!I2I3.

Indicatie: t−−→
AB1

transforma triunghiul AB1C1 in triunghiul B1CA1, etc.

7) Cercurile congruente C(O1, r) si C(O2, r) se intersecteaza in M si N. Dreapta
d este paralela cu O1O2 si intersecteaza C(O1, r) in A si B, iar C(O2, r) in C si

D. Demonstrati ca masura unghiului ÂMC nu depinde de pozitia dreptei d, daca
semidreptele (AB si (CD au aceeasi orientare si d∩[MN]6= ∅. Determinati lungimea
segmentului [AC] daca lungimea segmentului [MN] este m.
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Indicatie: t−−−→
O1O2

transforma C(O1, r) in C(O2, r), punctul A in C, etc.

8) Fie C(O1, r1) si C(O2, r2) doua cercuri si [MN] un segment dat. Sa se con-
struiasca un segment [AB] paralel si congruent cu [MN] astfel incat A ∈ C(O1, r1)
si B ∈ C(O2, r2).

9) Pe laturile triunghiului ABC se considera punctele A1, B1, C1 care impart
respectiv segmentele orientate BC, CA, AB in acelasi raport k ∈ R∗\{1}. Demon-
strati ca

t−−→
AA!
◦ t−−→

BB!
◦ t−−→

CC!

este egala cu identitatea planului.

10) Se considera un segment [AB] de lungime l. Sa se gaseasca multimea
punctelor M din plan astfel incat mediana din A a triunghiului AMB sa �e congru-
enta cu inaltimea corespunzatoare varfului B al triunghiului.

Indicatie: Fie O mijlocul lui [BM], N simetricul lui O fata de A, H proiectia lui
B pe AM si Q proiectia lui A pe BN. Segmentul [AB] se vede din N sub un unghi
constant care se determina si M este translatul lui N prin t−−→

BA
.

11) Sa se construiasca un trapez cunoscand diagonalele sale, linia mijlocie si unul
din unghiurile alaturate bazei mari.


