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DEFINITIE: Triunghiul echilateral este triunghiul care are toate laturile congruente. 

TEOREMA: In triunghiul echilateral toate unghiurile sunt congruente si egale cu 600. 

TEOREMA:  Un triughi isoscel care are un unghi de 600 este echilateral. 

TEOREMA: In triunghiul echilateral bisectoarele unghiurilor din cele 3 varfuri sunt si mediane, 

mediatoare si inaltimi. 

 

PROBLEME REZOLVATE: 

1. Triunghiul ABC este echilateral  si triunghiul APC este isoscel, [PA]≡[PC]. Aflati masura 

unghiului <ABP. 

 

REZOLVARE:                                      A                                                                        P 

IP: ∆ABC echilateral 

∆APC isoscel 

[PA]  ≡ [PC] 

CLZ: m(< ABP)=? 

 

DEM: B C 

Cum ∆ABC echilateral => m(<A)=m(<B)=m(<C)= 600  si  

                     [AB]  ≡  [BC]  ≡   [AC] 

Cum ∆APC isoscel => [AP]  ≡ [PC] 

Constatam ca   ∆ ABP   ≡      ∆ CBP   deoarece 

   (L.L.L)  [AB]  ≡   [BC] din ipoteza 

     [AP]  ≡    [PC]  din ipoteza 

     [BP]  ≡   [BP]   latura comuna 

 < ABP  ≡  <CBP 

Cum m(< B)= 600 => m(<ABP)=m(<B)/2 => m(<ABP)=300  

 



2. In triunghiul echilateral ABC ducem DE II BC , DF II AC, D∈ (AB), E∈(AC) si F ∈ (BC). 

Perimetrul ∆ABC este 27 cm. Aflati DE+DF. 

 A 

REZOLVARE: 

 D E 

Ip : ABC echilateral 

       DE II BC 

       DF II AC 

       PABC = 27 cm 

 

CLZ:     DE + DF =? B C 

 F 

 

DEM:  

Cum Pabc = 27 cm 

 

         ∆ABC echilateral => [AB] ≡    [BC]  ≡  [AC] => AB = BC = AC =9 cm 

 

Cum DE II BC si AC secanta => <AED ≡  <ACB (corespondente)  

 

 ∆ ABC echilateral => m(<A) = m(<B) = m(<C) = 600                                       => m(<AED) = 600 

 

 m(<DAE) = 600 

 ∆ADE echilateral => [DE] ≡   [AD] (relatia 1) 

 

Cum DF II AC si BC secanta => <BFD  ≡  <BCA (corespondente)                     

 

∆ABC echilateral => m(<A )= m(<B) = m(<C) = 600  =>                                      m(<BFD) = 600 

 

           m(<DBF) = 600 

 ∆BDF echilateral => [DF]  ≡  [BD]  (relatia 2) 

 

Din relatiile 1 si 2 => DE + DF = AD + BD = AC =>  

 

          DE + DF = 9 cm 

 

 

 

 



TEMA 

 

1. In triunghiul RPQ, RP=0,5dm, PQ=50 mm, RQ=0,05 m. Cercetaţi dacă triunghiul RPQ este 

echilateral. 

2. Fie triunghiul ABC echilateral, AB=3 cm. 

a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC; 

b) Dacă *BD+ este bisectoarea unghiului B, D∈AC, atunci calculaţi m(∡DBC) şi m(∡ADB) 

c) Dacă M este mijlocul lui [BC], calculaţi 
AB

MB
 

3. In triunghiul DEF echilateral, bisectoarele *DA+ şi *EB+ se intersectează în punctul I. 

Calculaţi:  a) m(∡EDA);   b) m(∡EID) 

4. Fie G centrul de greutate al triunghiului echilateral ABC. Dacă mediana AD=9 cm, 

calculaţi BG. 

5. In figura alăturată triunghiurile ABD şi BCD sunt echilaterale cu latura de lungime 4,5 cm.                                                               

D                    C 

a) Calculaţi m(∡ADC) 

b) Calculaţi perimetrul figurii ABCD.                    A                        B 

                                                                                                4,5 cm 

6. In triunghiul echilateral ABC, punctele D, E, F sunt picioarele perpendicularelor 

unghiurilor BAC, ABC, ACB. Calculaţi: 

a) P∆ABC, dacă AC=0,7 cm 

b) AD+BE, dacă CF=0,6 dm 

7. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 3, 4 si 5. 

Calculaţi măsurile unghiurilor. 

8. Perimetrul triunghiului ABC isoscel (AB=AC) este egal cu 32 cm. Punctul D este mijlocul 

lui *BC+, iar perimetrul triunghiului ABD este egal cu 24 cm. Calculaţi AD. 

9. In triunghiul ABC se ştie că m(∡B)=60o, AB=a, BC=2a. Fie M mijlocul lui [BC]. 

a) Calculaţi BM-AB 

b) Stabiliţi natura triunghiului ABM 

c) Calculaţi m(∡AMC) 

d) Calculaţi m(∡BAC) 

 


