
 
 
 

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 
 

 

Problema 3. Pe laturile [AB] �si [AC] ale triunghiului isoscel ABC (AB = AC) se
consider« punctele D, respectiv E, astfel ��nc¥t AD = CE. Dac« punctele K, L, M
�si N sunt mijloacele segmentelor [BE], [CD], [AE], respectiv [AD], demonstrat�i
c« patrulaterul KLMN este trapez isoscel sau dreptunghi.

Solut�ie: Fie P mijlocul segmentului [DE].
Atunci segmentele [NP ] �si [PL] sunt linii mijlo-
cii ��n triunghiurile ADE, respectiv EDC, deci
sunt paralele cu AC. Conform axiomei parale-
lelor, punctele N,P, L sunt coliniare. �In plus,

NP =
AE

2
�si PL =

CE

2
. Analog se arat« c«

punctele K,P,M sunt coliniare �si c« KP =
BD

2
=

AE

2
= NP (avem BD = AB − AD =

AC − CE = AE) �si PM =
AD

2
=

CE

2
= PL.

Deducem c« triunghiurile KPL �si NPM sunt
congruente (LUL), deci KL = NM . De aseme-
nea, triunghiurile PNK �si PLM sunt isoscele
�si au unghiurile de la v¥rf congruente, deci au
�si unghiurile de la baz« congruente:

m(^KNP ) =
180◦ −m(^NPK)

2
=

180◦ −m(^MPL)

2
= m(^PLM),

deci NK ‖ML.
Dac« NM 6‖ KL, atunci KLMN este trapez isoscel; dac« NM ‖ KL, atunci
KLMN este un paralelogram ��n care diagonalele sunt congruente (NL = NP +
PL = KP + PM = KM), adic« un dreptunghi.

Remarc«: Se poate ar«ta c« ambele situat�ii sunt posibile: KLMN este dreptunghi
atunci c¥nd NP = PL, adic« atunci c¥nd AE = EC, adic« atunci c¥nd D �si E
sunt mijloacele laturilor. �In restul situat�iilor, KLMN este trapez isoscel.

V« mai lans«m o provocare: ar«tat�i c« NK ⊥ BC �si deducet�i c«, dac« R este
mijlocul lui [BC], atunci ANKR �si AMLR sunt trapeze isoscele.
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