
Preguntes corresponents al primer tema de Geometria, que ja hem estudiat: 
 

1 Què és la mediatriu d’un segment? 
2 Cóm es dibuixa la mediatriu d’un segment? 
3 Quina propietat verifiquen els punts d’una mediatriu? 
4 Què és la bisectriu d’un angle? 
5 Com es dibuixa la bisectriu d’un angle? 
6 Quina propietat verifiquen tots els punts de la bisectriu? 
7 Quan un angle es diu que és agut? I obtús? I recte? 
8 Quan dos angles es diuen que són complementaris? I suplementaris? 
9 I quan que són consecutius? I que són adjacents? 

10 I quan que són oposats pel vèrtex? Com són entres ells? 
11 I que són corresponents? Com són entres ells? 
12 I que són alterns interns? Com són? 
13 I que són alterns externs? Com són? 
14 Quines unitats de mesura d’angles coneixes? 
15 Quines relacions hi ha entre elles? 
16 Pas de forma complexa a incomplexa (diferents angles donats) 
17 Una altre vegada 
18 Pas de forma incomplexa a complexa (diferents angles donats) 
19 Una altra vegada 
20 Suma de dos angles que us donaré a classe 
21 Suma de d’altres angles 
22 Resta de dos angles 
23 Resta de d’altres angles 
24 Multiplicació d’un angle per un nombre natural 
25 Una altra multiplicació 
26 Divisió d’un angle entre un nombre natural 
27 Una altra divisió 
28 Quant sumen els angles d’un triangle? 
29 I els d’un quadrilàter? 
30 I els d’un pentàgon? 
31 I els d’un . . .? (diferents polígons) 
32 I els d’un polígon qualsevol? 
33 Quant sumen els angles exteriors o externs d’un polígon? 
34 Defineix angle central 
35 Defineix angle inscrit 
36 Quina relació hi ha entre dos angles inscrits que abasten el mateix arc? 
37 I entre un angle central i un angle inscrit que abasten el mateix arc? 
38 Quant mesura un angle inscrit que abasta una semicircumferència? 
39 Quan es diu que una figura té una simetria axial, és a dir, un eix de simetria? 
40 Com faries per retallar una figura amb un eix de simetria? 
41 I amb 2? Quin angle formen? 
42 I amb 4? Quin angle formen dos eixos consecutius? 

 


