Problemes de Geometria per a l’ESO 365

3641.- La figura està formada per un semicercle i dos
quadrats.
Calculeu la proporció entre les àrees dels dos quadrats.

3642.- Un cercle es doblega per una corda per tocar un
diàmetre. El punt de tangència es troba a 2 del centre.
Tenint en compte que el plec té una longitud 4, quina
era l’àrea del cercle abans de plegar?
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3643.- Siga el triangle equilàter 𝐴𝐵𝐶 de costat
̅̅̅̅
𝐴𝐵 = 𝑎.
Siguen els punts 𝑀, 𝑁, 𝑃 i 𝑄 situats com mostra la
̅̅̅̅̅ + ̅̅̅̅
̅̅̅̅ + 𝐶𝑄
̅̅̅̅ = 𝑎.
figura, amb 𝑀𝐴
𝐴𝑁 = 𝑃𝐶
̅̅̅̅̅ i 𝑃𝑁
̅̅̅̅.
Determineu l’angle entre els segments 𝑀𝑄
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3644.- Siga el triangle rectangle 𝐴𝐵𝐶 , 𝐶 = 90° de
baricentre 𝐺.
Siga 𝑅 el radi de la circumferència circumscrita al

A
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triangle 𝐴𝐶𝐺
Siga 𝑟 el radi de la circumferència circumscrita al
∆

triangle 𝐶𝐵𝐺
𝑅
𝑏
Si = √3, calculeu
𝑟
𝑎

3645.- La figura està formada per una
semicircumferència i dos rectangles.
El perímetre del rectangle ombrejat és el mínim de tots
els rectangles inscrits en la semicircumferència.
Calculeu la proporció entre les àrees dels dos rectangles.
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̅̅̅̅ = 𝐵𝐶
̅̅̅̅ , 𝐷 és un punt interior del costat 𝐴𝐶
̅̅̅̅ i 𝐾 és
3646.- En un triangle isòsceles 𝐴𝐵𝐶 , 𝐴𝐶
∆

el centre de la circumferència circumscrita al triangle 𝐴𝐵𝐷.
Demostreu que el quadrilàter 𝐵𝐶𝐷𝐾 és cíclic.
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3647.- Calculeu la mesura de l’angle 𝛼 del triangle
ombrejat inscrit en el quadrat
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3648.- La figura està formada per quatre
triangles rectangles iguals.
Calculeu la mesura de l’angle 𝑥
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3649.- Calculeu la proporció entre1 l’àrea del triangle
ombrejat i l’àrea del triangle equilàter exterior.

3650.- Calculeu la proporció entre l’àrea ombrejada i
l’àrea de l’hexàgon regular.
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