
Задачи за лятна работа по геометрия 
 

зад 1. В окръжност са построени хордите АС и ВD, които се пресичат в точка М. 

Отсечката АМ е с дължина 8 cm, а СМ е по-малка със 7 cm от ВМ и е с 3 cm по-

голяма от DМ. Намерете дължината на АС.  

зад 2. От точка М външна за окръжност са построени допирателната МС и секущата 

МВА. Отсечката СМ е с дължина 6 cm, а ВМ е с 1 cm по-къса от АВ. Намерете 

дължината на АМ. 

зад 3. Четириъгълникът АВСD е вписан в окръжност и диагоналите му се пресичат в 

точка О. Ако BD=7 cm, ВО=4 cm и АО е с 4 cm по-голяма от ОС, намерете 

дължината на АС. 

зад 4. Четириъгълникът АВСD е вписан в окръжност. Правите АВ и CD се пресичат в 

точка М. Намерете дължината на МD, ако CD=9 cm, МА=10 cm и АВ=3 cm. 

зад 5. От точка Р външна за окръжност са построени секуща РАВ и допирателна РТ. 

Известно е, че АВ=7 cm и АР е с 3 cm по-къса от РТ. Намерете дължината на РТ. 

 

зад 6. Намерете страните на успоредник с периметър 45 cm, ако височините му са 

съответно 7 cm и 2 cm. 

зад 7. Диагоналът АС натрапеца АВСD дели диагонала ВD на отсечки чието 

отношение е 0,8. Намерете средната основа на трапеца, ако АВ е с дължина 80 

cm. 

зад 8. В триъгълник АВС е вписан ромб АМРК (МАВ, РВС, КАС). Известно е, че 

АВ=12 cm АС=6 cm. Намерете страната на ромба. 

зад 9. Страните на ∆АВС са ВС=9 cm, АС=18 cm и АВ=12 cm. Върху страната АС е 

избрана точка М такава, че АВС=АМВ. Намерете периметъра на ∆АВМ. 

зад 10. Страните на триъгълник са 26 cm, 28 cm и 30 cm. Права, която е 

успоредна на най-малката страна, разделя триъгълника на фигури с равни 

периметри. Намерете тези периметри. 

 



зад 11. В ∆АВС е построена ъглополовящата АК (КВС). През точка К е 

построена права успоредна на АВ, която пресича АС в точка Е. Намерете 

дължината на АВ, ако АЕ=12 cm и ЕС=8 cm. 

 

зад 12. Централата на две външнодопиращи се окръжности е 30 cm. През 

допирната им точка е построена секуща. Ако получените хорди са с дължини 

6 cm и 9 cm, намерете радиусите на двете окръжности. 

 

зад 13.  В равнобедрен триъгълник с бедро 5 cm и основа 6 cm е вписана 

окръжност. Намерете: 

 Отсечката съединяваща допирните точки на окръжността с бедрата; 

Дължината на допиратекната към окръжността, която е успоредна на 

основата; 

 Дължинатана отсечката, която е успоредна на основата и минава през 

центъра на окръжността. 

 

зад 14. Диагоналите на трапеца ABCD се пресичат в точка O. Около 

триъгълниците ABO и CDO са описани окръжности, чиито радиуси са в 

отношение 0,6. Намерете основите  на трапеца, ако средната му отсечка е 64 

cm.  

зад 15. Намерете страните и лицето на правоъгълен триъгълник, ако 

хипотенузата е 14 cm, а проекциите на катетите се отнасят 3:4. 

зад 16. Намерете периметъра и лицето на правоъгълен триъгълник, ако 

проекциите на катетите са в отношение 144:25, а височината към 

хипотенузата е 60 cm. 

зад 17. Намерете периметъра и лицето на правоъгълен триъгълник, ако 

проекциите на катетите му са 144 cm и 25 cm. 



зад 18. Намерете медианите на правоъгълен триъгълник, ако хипотенузата му 

е по-голяма от катетите с по 8 cm и 9 cm. 

зад 19. Периметърът на правоъгълен триъгълник е 40 cm, а хипотенузата му е с 

2 cm по-голяма от единия катет. Намерете лицето на триъгълника и синусът 

на по-малкия му остър ъгъл. 

зад 20. Намерете ъглополовящата на правия ъгъл в правоъгълен триъгълник с 

катети 2  cm и 23  cm. 

зад 21. Медианата към хипотенузата на правоъгълен триъгълник е със 7 cm по-

голяма от височината към хипотенузата. Периметърът е 72 cm. Намерете 

хипотенузата и лицето. 

зад 22. В правоъгълен триъгълник с периметър 36 cm е вписана окръжност. 

Допирната й точка с хипотенузата я дели на отсечки, чиито дължини са в 

отношение 1,5. Намерете страните на триъгълника. 

зад 23. Намерете медианите на правоъгълен триъгълник с катети 20 cm и 21 

cm. 

зад 24. Намерете страните на правоъгълник с лице 48 cm2 и диагонал 10 cm. 

зад 25. Намерете диагонала на правоъгълник с лице 60 cm2 и периметър 34 cm. 

зад 26. Намерете страните на правоъгълник, на който диагонала е с 1 cm по-

голям от едната страна на правоъгълника и с 8 cm по-голям от другата. 

зад 27. Периметърът на правоъгълник е 28 cm, а една от страните му е с 2 cm 

по-къса от другата. Намерете лицето на правоъгълника и радиуса на 

описаната му окръжност. 

зад 28. Отношението на страните на правоъгълник е 3, а диагонала е 10  cm. 

Намерете периметъра и лицето. 

зад 29. Намерете страните на правоъгълник вписан в окръжност с диаметър 10 

cm, ако разликата им е 2 cm. 

 

зад 30. Намерете лицето на квадрат с диагонал .27  cm 



зад 31. Намерете радиуса на описаната окръжност около квадрат с периметър 

28  cm. 

зад 32. Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с периметър 98 cm и 

бедро 25 cm. 

зад 33. Намерете височината към бедрото на равнобедрен триъгълник с основа 

14 cm и лице 168 cm2. 

зад 34. Тангенсът на ъгъла при основата на равнобедрен триъгълник е 0,75, а 

бедрото е 20 cm. Намерете периметъра и лицето. 

зад 35. Намерете радиусите на вписаната и описаната окръжности на 

равнобедрен триъгълник с основа 6 cm и периметър 16 cm. 

 

зад 36. В окръжност с диаметър 50 cm е построена хорда с дължина 48 cm. 

Намерете разстоянието от центъра на окръжността до тази хорда. 

зад 37. Намерете дължината на хорда намираща се на разстояние 21 cm от 

центъра на окръжност с диаметър 58 cm. 

зад 38. Намерете дължината на окръжност, ако центърът й е на разстояни 6 cm 

от хорда с дължина 16 cm. 

зад 39. В окръжност с диаметър 50 cm са построени две успоредни хорди с 

дължини 40 cm и 48 cm. Намерете разстоянието между тях. 

 

зад 40. Намерете лицето на равнобедрен трапец с бедро 25 cm, в който е 

вписана окръжност с диаметър 24 cm. 

зад 41. Намерете бедрото, диагонала и лицето на равнобедрен трапец, който е 

описан около окръжност и има основи 8 cm и 18 cm. 

зад 42. Даден е равнобедрен трапец с височина 12 cm, бедро 13 cm и диагонал 

15 cm. Намерете лицето и радиуса на описаната окръжност. 

зад 43. Даден е равнобедрен трапец с малка основа 5 cm, бедро 6 cm и ъгъл при 

голямата основа 60 . Намерете лицето и диагонала на трапеца. 



зад 44. Ъглите при основата на трапец с лице 335  cm2 са по 60º, а разликата на 

основите е 10 cm. Намерете периметъра и радиуса на описаната окръжност. 

зад 45. Даден е равнобедрен трапец с бедро 6 cm и голяма основа 10 cm. 

Намерете лицето на трапеца, ако знаете, че диагоналът е препендикулярен на 

бедрото. 

зад 46. Намерете периметъра на ромб с диагонали 12 cm и 16 cm. 

зад 47. Намерете радиуса на вписаната окръжност в ромб с диагонали 30 cm и 

16 cm. 

зад 48. Страната на ромб е с 1 cm по-голяма от единия диагонал на ромба и с 13 

cm по-малка от другия диагонал. Намерете страната на ромба. 

зад 49. В правоъгълен трапец с бедро 17 cm е вписана окръжност с диаметър 15 

cm. Намерете страните. 

зад 50. В правоъгълен трапец с диагонали 13 cm и 852  cm по-малкото бедро е 

12 cm. Намерете основите и лицето. 

 

зад 51. Намерете общата външна допирателна две допиращи се окръжности с 

радиуси 9 cm и 4 cm. 

 

 

 

 

 


