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Introducere 
 
 

Matematica zilelor noastre este un edificiu grandios care cu trecerea timpului a 
înglobat în sine tot mai sclipitoare realiz�ri ale unor creatori de geniu. 

Prin natura problemelor pe care le ridic� în fa�a elevilor, matematica solicit� ope-
ra�ii complexe ale gândirii: problematizarea, compararea, abstractizarea, transferarea etc.  

Cuvântul metod� vine de la grecescul methodos: meta = „c�tre” �i odos = „cale”, 
care înseamn� „cu calea”, „dup� drumul”, „drum c�tre ceva”. În matematic�, prin 
metod� se în�elege calea ra�ional� care trebuie folosit� pentru a demonstra o teorem� 
sau pentru a rezolva o problem�. În geometrie se întâlnesc variate �i numeroase pro-
bleme, îns� oricât s-ar încerca, nu e posibil s� se g�seasc� un singur mers ra�ional dup� 
care toate problemele s-ar putea rezolva, pentru c� un grup mare de probleme se rezolv� 
într-un fel, alt grup în alt fel. 

Cunoa�terea unor metode de ra�ionament în studiul geometriei este necesar� deoarece, 
pe de o parte, ele înlesnesc în�elegerea demonstra�iilor, iar pe de alt� parte, constituie 
mijloace de cercetare în rezolvarea problemelor. Problemele de geometrie sunt, 
a�adar, atât de variate, încât nu se pot da indica�ii generale pentru rezolvarea lor. Difi-
cult��ile principale ale problemelor de geometrie constau în caracterul lor nonstandard. 
Fiecare problem� de geometrie comport� un studiu specific în care sunt implicate, în 
afara cuno�tin�elor primite în �coal�, o anumit� obi�nuin�� de a rezolva probleme, o 
gândire logic� bine conturat�, precum �i o anumit� creativitate. 

Lucrarea de fa�� este structurat� pe trei capitole: Capitolul I „Metode generale 
folosite în geometrie pentru rezolvarea problemelor”, Capitolul II „Metode particulare 
folosite în geometrie pentru rezolvarea problemelor” �i Capitolul III „Aplica�ii privind 
studiul comparativ al metodelor de rezolvare a problemelor de geometrie”. 

În aceast� lucrare, �inând seama de principiile �i rigorile matematice, mi-am propus 
s� analizez câteva aspecte legate de metodele generale �i particulare de rezolvare a 
problemelor de geometrie, pentru ca în ultima parte a lucr�rii s� prezint diverse pro-
bleme cu mai multe solu�ii de rezolvare, probleme care s� duc� la aprofundarea, con-
solidarea �i completarea cuno�tin�elor dobândite la clas�. Principalele surse pentru 
redactarea lucr�rii au fost [8], [15], [16], [22], [24], [30], [31] din lista bibliografic�. În 
aceste lucr�ri pot fi g�site, a�adar, mai multe probleme de geometrie care se rezolv� 
prin metode generale sau prin unele metode particulare. 
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Metode generale folosite în 
geometrie pentru rezolvarea 
problemelor 

 
 
 

1. Metoda sintezei 
 

Cuvântul sintez� vine din grecescul synthesis, care înseamn� strângerea într-un întreg a 
p�r�ilor componente care au fost desp�r�ite. În logic�, sinteza este o metod� de ra�io-
nament care const� în faptul c� desf��urarea gândirii se face de la simplu la compus sau 
de la cunoscut la necunoscut. Demonstra�ia în care se porne�te de la propozi�ii parti-
culare spre propozi�ii generale se nume�te demonstra�ie sintetic� (metod� inductiv� 
sau prin sintez�). În acest tip de demonstra�ie se porne�te de la cunoscut spre necunoscut, 
adic� pornind de la o propozi�ie despre care �tim c� este adev�rat�, deducem propozi�ii 
care, de asemenea, sunt adev�rate �i ultima este cea care trebuie demonstrat�. A�adar, 
în aceast� metod�, gândirea elevului este dirijat� pentru a se r�spunde la întrebarea: 
Dac� �tiu ..., ce pot s� aflu? 
 
1.1. Metoda sintezei în rezolvarea problemelor de calcul 

Prin probleme de calcul în�elegem acele probleme care cer g�sirea unor valori nume-
rice atunci când se cunosc anumite date. Dac� m�rimile din problem� nu sunt exprimate 
prin numere, rezultatul ob�inut se exprim�, în mod general, printr-o formul�. Problemele 
de calcul se împart în:  

a) exerci�ii �i probleme cu con�inut geometric, dar pentru rezolvarea c�rora se cere 
cunoa�terea rezolv�rii problemelor tip din aritmetic�; 

b) probleme care, pentru a le g�si rezultatul, cer folosirea mai multor propozi�ii legate 
într-un ra�ionament. 

Rezolvarea exerci�iilor nu cere din partea celui ce le face un efort mare de gândire, 
construc�ia unor ra�ionamente complicate, ci numai cunoa�terea temeinic� a regulilor, 
a formulelor sau a teoremelor studiate. De�i rezolvarea exerci�iilor dezvolt� prea pu�in 
gândirea logic�, ele au o importan�� mare pentru studiul geometriei deoarece, pe de o 
parte, contribuie la formarea priceperilor �i deprinderilor pentru a aplica cuno�tin�ele teo-
retice în rezolvarea problemelor, ceea ce constituie, de fapt, primul pas în aplicarea 
teoriei în practic�, iar pe de alt� parte, formeaz�, încetul cu încetul, încrederea în for-
�ele proprii. 

Prin metoda sintezei o problem� de calcul se rezolv� astfel: se iau dou� date cu-
noscute ale problemei între care exist� o leg�tur� �i cu ajutorul lor se formuleaz� o 
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problem� ce ne d� posibilitatea s� calcul�m valoarea celei de-a treia m�rimi, care devine 
astfel cunoscut�. Se iau apoi alte dou� date cunoscute (fie date prin enun�ul problemei, 
fie calculate anterior) �i cu ajutorul lor se formuleaz� o problem�, care rezolvat� ne d� 
valoarea unei alte m�rimi. Se procedeaz� în acest mod pân� g�sim tocmai valorile 
m�rimilor ce se cer în problem�. 

Observ�m c� uneori ne putem folosi �i de o singur� dat� a problemei, dac� ea este 
legat� de o formul� cunoscut� mai demult. Alteori putem lua, în loc de dou� date, mai 
multe date dac� între ele exist� o leg�tur� în a�a fel încât s� putem formula cu ajutorul 
lor o problem� simpl�. 

În concluzie, aceast� metod� se poate folosi cu succes la o problem� care necesit� 
aplicarea direct� a unei teoreme înv��ate sau când avem destule indica�ii care s� ne 
conduc� spre rezultatul cerut.  

Aplic�m metoda sintezei în rezolvarea urm�toarelor probleme de calcul. 
 
PROBLEMA 1 

Se d� piramida SABC, în care baza este un triunghi isoscel având laturile AB = AC =  
= 82 cm, BC = 36 cm, iar muchia SA, perpendicular� pe planul bazei, are o lungime de 
20 cm. Prin vârful A se duce un plan care intersecteaz� muchiile SB �i SC în punctele 
M  �i  N ,  care sunt, respectiv, mijloacele lor. Se cere s� se afle: 

10) aria total� a piramidei; 
20) volumul piramidei; 
30) aria sec�iunii A M N ;  
40) tangenta unghiului pe care îl face fa�a SBC cu planul bazei. 

 
SOLU�IE 

Construim figura, apoi ne fix�m aten�ia asupra primei 
întreb�ri. Deoarece aceasta cere s� afl�m aria total� a 
piramidei (fig. 1), trebuie s� g�sim ariile tuturor fe�elor, 
apoi s� le adun�m. 

1°) Trebuie s� afl�m aria bazei cu datele 82 cm, 36 cm 
�i vom formula o problem� prin rezolvarea c�reia s� 
calcul�m în�l�imea triunghiului ABC. 

a) Dac� în triunghiul isoscel BAC se cunoa�te baza 
BC = 36 cm �i latura AC = 82 cm, se cere s� se cal-
culeze în�l�imea triunghiului dus� din vârful A pe 
baza BC. 

În triunghiul isoscel ABC, ducem în�l�imea AD, �i se 
formeaz� dou� triunghiuri dreptunghice egale, în care cu-
noa�tem ipotenuzele �i câte o catet�, deci: 

AD2 =AC2 – DC2 
AD2 = 822 – 182 = (82 + 18)(82 – 18) = 100 – 64 
AD = 100 64�  = 80 cm. 
Formul�m o alt� problem�, a c�rei întrebare trebuie s� aib� în vedere r�spunsul 

c�utat la prima chestiune. 

fig. 1 
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Metodele particulare sunt acelea care se pot folosi în rezolvarea unui num�r restrâns 
de probleme. De multe ori, metodele particulare conduc mai u�or la solu�ia problemei 
decât analiza �i sinteza, care în unele cazuri sunt foarte greu de aplicat. Dintre meto-
dele particulare, amintim: 

1. Metoda reducerii la absurd; 
2. Metoda induc�iei complete; 
3. Probleme de construc�ii geometrice; 
4. Probleme de locuri geometrice; 
5. Metode de rezolvare a problemelor de coliniaritate; 
6. Metoda de rezolvare a problemelor de concuren��; 
7. Metoda geometriei analitice;  
8. Metoda calculului vectorial; 
9. Metoda planului complex. 

 
 
1. Metoda reducerii la absurd 
 

Metoda reducerii la absurd este folosit� �i în geometrie pentru demonstrarea unor 
teoreme sau a unor probleme care au caracter teoretic. În matematic�, pentru a stabili 
valoarea de adev�r a unei propozi�ii matematice, folosim dou� feluri de demonstra�ii: 
demonstra�ia direct� �i demonstra�ia indirect�. Numim demonstra�ie direct� un �ir de 
implica�ii (silogisme) care se sprijin� direct pe adev�ruri stabilite în prealabil �i care 
conduc în mod direct la concluzia dorit� sau la solu�ia problemei. Dar acest lucru nu 
este întotdeauna posibil, astfel c� în unele cazuri este mai u�or s� demonstr�m reciproca 
contrarei propozi�iei ini�iale. În aceste cazuri avem de-a face cu o demonstra�ie indi-
rect�, metoda numindu-se metoda reducerii la absurd. 

La baza acestei metode st� legea ter�ului exclus, una din legile fundamentale ale 
logicii clasice, care se enun�� astfel: Din dou� propozi�ii contradictorii, una este ade-
v�rat�, cealalt� fals�, iar a treia posibilitate nu poate exista. 

Când la dou� propozi�ii contradictorii aplic�m legea ter�ului exclus, este suficient 
s� stabilim c� una din ele este fals� pentru a deduce c� cealalt� este adev�rat�. A�adar, 
din regula implica�iei inverse �tim c� are loc echivalen�a: (p � q) � ( ).q p�  Uneori 
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demonstra�ia teoremei directe (p � q) este mai dificil� decât demonstra�ia teoremei 
( ),q p�  numit� teorema reciproc� a contrarei (sau contrara reciprocei). Metoda 
reducerii la absurd const� în demonstrarea acestei de-a doua teoreme. 

Practic, aceast� metod� se aplic� astfel: se presupune c� ceea ce trebuie s� demon-
str�m nu este adev�rat, cu alte cuvinte, se neag� concluzia teoremei date. Apoi se 
efectueaz�, pornind de la ipoteza teoremei �i ipoteza contrar� reciprocei, p � ,q  un �ir 
de ra�ionamente corecte �i în urma acestor ra�ionamente se fac o serie de deduc�ii lo-
gice, care scot în eviden�� faptul c� presupunerea f�cut� duce la o absurditate. Aceasta 
duce la concluzia c� presupunerea f�cut� nu este posibil� �i r�mâne ca adev�rat� con-
cluzia teoremei date.  

La geometrie, metoda reducerii la absurd se aplic�, cu succes, pentru a demonstra 
propozi�ii matematice (teoreme) începând chiar din clasa a VI-a, când elevii întâlnesc 
no�iunea de teorem�. Pe parcursul anilor de gimnaziu �i liceu se întâlnesc multe situa�ii 
de aplicare a acestei teoreme, atât la geometrie, cât �i în aritmetic�, algebr�, trigono-
metrie �i analiz� matematic�. Metoda reducerii la absurd se întrebuin�eaz� de mai 
multe ori în demonstrarea teoremelor reciproce.  

Urmeaz� exemple de probleme în care se arat� cum se aplic� metoda reducerii la 
absurd. 
 
PROBLEMA 1 

Dac� pe laturile AB, BC, CD, DA ale unui patrulater strâmb ABCD se iau punctele 

M, N, P, Q, în a�a fel încât s� existe rela�ia: 1,MA NB PC QD
MB NC PD QA

� � � � �  atunci punctele 

M, N, P, Q sunt coplanare. (Teorema reciproc� a lui Menelaus din spa�iu) 
 

SOLU�IE 
Prin ipotez� se cunoa�te c� patrulaterul ABCD este strâmb. Punctele M, N, P, Q 

(fig. 19), luate pe laturile BC, CD, respectiv DA, satisfac egalitatea: 

1. 1.MA NB PC QD
MB NC PD QA

� � � � �  

În demonstra�ie vom folosi segmente orientate. 
Propozi�ia din concluzia teoremei afirm� c�, în 
acest caz, punctele M, N, P, Q sunt în acela�i plan. 
Pentru a demonstra aceast� teorem�, aplic�m ra-
�ionamentul prin reducere la absurd. 

a) Presupunem c� concluzia teoremei date nu 
este adev�rat�, adic� cele patru puncte M, N, P, Q 
nu sunt în acela�i plan. 

Cu alte cuvinte, am negat concluzia teoremei. S� vedem ce rezultat se poate deduce 
din presupunerea f�cut�. Proced�m astfel: punctele M, N, P determin� un plan. Cum 
noi am presupus c� Q nu este con�inut �i el în acest plan, rezult� c� planul determinat 
de punctele M, N, P intersecteaz� latura DA în alt punct, de exemplu, R. Aplicând 
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