
CAPITOLUL 3 

 

TRANSFORMĂRI GEOMETRICE 

ALE FIGURILOR DIN PLAN ŞI SPAŢIU 
 
 In urma parcurgerii acestui capitol: 

 veţi obţine informaţii generale despre transformări geometrice şi despre predarea lor, 
 veţi reactualiza cunoştinţe privind izometriile planului şi spaţiului: simetrii, rotaţie, 

translaţie, 
 veţi înţelege legătura între omotetie şi transformarea prin asemănare, 
 veţi revedea exprimările analitice ale unor transformări geometrice, 
 veţi dispune de demonstraţii prin transformări geometrice a unor probleme 

remarcabile de geometrie. 
 
 

§1.  CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Istoria matematicii consemnează că transformările geometrice au fost folosite pentru 
obţinerea primelor demonstraţii ale unor teoreme de geometrie a planului şi spaţiului. Astfel 
se afirmă că Thales din Milet a demonstrat prin suprapunerea figurilor, folosind ideea de 
mişcare, tradusă astăzi în aceea de transformare geometrică, teoremele: unghiurile opuse la 
vârf sunt congruente; unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente; diametrul 
împarte cercul în două părţi congruente ş.a. Mai târziu, Aristotel a eliminat mişcarea din 
geometrie şi deci şi transformările geometrice, considerând obiectele matematicii ca entităţi 
abstracte. Această concepţie a fost concretizată de Euclid prin celebra sa carte “Elementele”, 
în care geometria este construită fără utilizarea ideii de mişcare pentru că aceasta nu poate 
exista, conform concepţiei lui Platon, Aristotel, Euclid, în lumea formelor ideale. Pe aceeaşi 
linie s-a situat D. Hilbert în construcţia sistemului cunoscut de axiome ale geometriei. El a 
înlocuit ideea de mişcare cu ceea de figuri congruente. Predarea geometriei în spiritul 
axiomaticii lui Hilbert sau a lui Birkhoff este implicată, indiscutabil, în diminuarea ponderii 
transformărilor geometrice în unele programe analitice şi manuale. 

Intuiţia asigură înţelegerea de către elevi a noţiunilor de mişcare, suprapunere, 
transformare a figurilor, ceea ce favorizează înţelegerea ulterioară a unor concepte 
fundamentale din geometrie sau oferă o cale de a pătrunde în corpul teoremelor geometrice 
fără supoziţii complicate, greu de explicitat şi de motivat. Acest fapt indică posibilitatea de a 
introduce în geometrie transformările geometrice, propus[ de A. N. Kolmogorov şi folosite în 
ţările din fosta Uniune Sovietică. Pe această cale numeroase teoreme de geometrie se 
demonstrează simplu. 

Transformările geometrice sunt în esenţă funcţii. Studiul lor este calea principală pe 
care noţiunea de funcţie pătrunde în geometrie. Aşadar transformările geometrice sunt 
elemente de unificare a matematicii şcolare. 

Deşi transformările geometrice erau folosite de mult timp în rezolvarea unor probleme 
de geometrie, ele nu au fost gândite ca funcţii decât relativ recent, când  figurile geometrice 
au fost concepute ca mulţimi de puncte. Astfel, dacă π este un plan dat, o aplicaţie π→π:T  
se numeşte transformare geometrică, în cazul când e compatibilă, într-un sens bine precizat, 
cu o structură geometrică din π. Unei asemenea transformări geometrice i se poate asocia o 
nouă aplicaţie. Dacă prin F notăm mulţimea tuturor părţilor lui π (figurilor din π) iar pentru 
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orice  notăm Ff ∈ ( ) ( ){ fM:MTfT }ˆ ∈=  obţinem o aplicaţie ( )fT̂f,FF:T̂ →→   
numită asociată a transformării T. T este bijectivă dacă şi numai dacă  este bijectivă. 
Aplicaţiile T şi  se notează în mod curent cu aceeaşi literă, ceea ce poate duce la confuzii, 
dar şi la o mai mare uşurinţă în exprimarea proprietăţilor lui T prin . De exemplu, când  
spunem că T aplică o dreaptă într-o dreaptă paralelă cu ea avem în vedere aplicaţia . Ea 
ilustrează punctul de vedere mai vechi asupra transformărilor geometrice când  planul era 
gândit ca o colecţie de figuri pe care “acţiona” . Punctul de vedere actual conduce la 
exprimări mai complicate, de exemplu “aplicaţia T transformă punctele unei drepte în puncte 
ale unei drepte paralele cu ea”, dar este mai unificator şi mai în spiritul matematicii moderne.
   Ca orice alte funcţii, transformările geometrice se pot compune. Există multe 
situaţii în care mulţimea transformărilor geometrice de un anumit tip este închisă la 
compunere, formând un grup. Amintim grupul translaţiilor, grupul rotaţiilor de acelaşi centru, 
grupul asemănărilor. Aşadar transformările geometrice furnizează exemple netriviale de 
grupuri, fapt ce facilitează înţelegerea noţiunii abstracte de grup la algebră, şi care indică 
rolul integrator al transformărilor geometrice, de această dată cu algebra abstractă. . 

T̂
T̂

T̂
T̂

T̂

Primele obiective operaţionale care se urmăresc în predarea temei respective sunt: 
- construirea imaginii unui punct printr-o anume transformare geometrică; 
- determinarea punctelor ce se corespund printr-o transformare care duce o figură într-

o altă figură (determinarea aplicaţiei T din T ); ˆ
- remarcarea elementelor care determină o transformare geometrică: centrul simetriei, 

centrul şi unghiul rotaţiei. etc.; 
- construirea imaginii unei figuri printr-o transformare geometrică.  
Prin atingerea acestor obiective elevii capătă deprinderea de a folosi transformările 

geometrice în rezolvarea problemelor. În funcţie de timpul disponibil, se poate aborda 
structura grupală a transformărilor geometrice şi teoreme de exprimare a unor transformări 
geometrice ca o compunere de transformări mai simple. De exemplu, orice izometrie este 
compunerea a cel mult trei simetrii axiale. 

O structură geometrică suficient de simplă şi în acelaşi timp cu multe proprietăţi este 
structura metrică a planului (spaţiului) dată de distanţa dintre două puncte. Această structură 
are şi un accentuat caracter intuitiv, ceea ce permite utilizarea ei în clasele a VI-a şi a VII-a. 
Transformările geometrice compatibile cu structura metrică sunt interesante şi bogate în pro-
prietăţi. Două asemenea clase de transformări sunt studiate cu precădere: izometriile şi 
asemănările. Ne vom ocupa numai de aceste transformări. 

Gândim spaţiul fizic obişnuit ca o mulţime de elemente numite puncte, notat cu S. 
Noţiunea de distanţă ce formalizează într-o aplicaţie R→× SS:d ,  cu 
următoarele proprietăţi:  

( ) ( B,AdB,A → )

1.  şi egal cu zero dacă şi numai dacă A coincide cu B; ( ) 0≥B,Ad
2. ( ) ( )A,BdB,Ad =  
3. ( ) ( ) ( B,CdC,AdB,Ad +≤ ), oricare ar fi punctele A, B, C din S. 
Aplicaţia  se numeşte izometrie dacă SS:T → ( ) ( )B,AdTB,TAd = , adică păstrează 

distanţa între puncte, şi se numeşte asemănare dacă ( ) ( )B,AdkTB,TAd ⋅= , adică multiplică 
distanţa cu un factor real strict pozitiv k. Orice izometrie este o asemănare particulară (k = 1). 
Totuşi în mod obişnuit, se face întâi studiul detaliat al izometriilor apoi cel al asemănărilor. 
Această ordonare pe lângă avantajul didactic evident de a se trece de la simplu la mai 
complicat este dictată şi de faptul că orice asemănare este compunerea unei izometrii cu o 
omotetie (o asemănare particulară) [13, p. 93]. Teoreme asemănătoare pentru izometrii, de 
exemplu, orice izometrie a planului care păstrează orientarea este sau o translaţie, sau rotaţie, 
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sau simetrie centrală, respectiv, orice izometrie este compunerea a cel mult trei simetrii axiale 
ne arată că e recomandabilă mai întâi studierea izometriei particulare (simetria, translaţia, 
rotaţia), apoi trecerea la stabilirea proprietăţilor generale ale izometriilor. 

În urma analizei modalităţilor de a concepe predarea transformărilor geometrice în 
diferite programe şi manuale se pot distinge două puncte de vedere: sintetic şi vectorial-
analitic. Conform primului, transformările geometrice se definesc în mod direct, cu elemente 
geometrice simple: puncte, drepte, plane, unghiuri şi proprietăţile lor se demonstrează 
geometric pe baza axiomelor şi teoremelor simple de geometrie. Al doilea punct de vedere se 
referă la introducerea transformărilor geometrice pe baza noţiunii de vector sau prin 
expresiile lor analitice, proprietăţile obţinându-se prin combinarea elementelor de algebră 
vectorială cu elemente de geometrie analitică.  

În cele ce urmează vom explora succesiv ambele puncte de vedere pentru fiecare din 
izometriile remarcabile şi apoi pentru asemănări. 

 
 

§2.  SIMETRII 
 

În mod natural trebuie să începem cu studiul simetriilor în plan, apoi să trecem la 
spaţiu. Cerinţele de simplitate ne îndeamnă să procedăm în ordinea: simetria faţă de un punct, 
simetria faţă de o dreaptă, deşi teoretic ultima este mai importantă. 

 
A. Simetria faţă de un punct în plan 

  
Putem începe prin a cere elevilor (dasa a VI-a) să deseneze mai multe segmente care 

au acelaşi mijloc O. Ei desenează măsurând cu rigla sau eventual cu compasul (dacă sunt 
familiarizaţi cu acest instrument) o figură asemănătoare cu fig. 1, care poate fi apoi prezentată 
şi pe o planşă pregătită anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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Cu notaţiile introduse în fig. 1, vom spune că A' este simetricul punctului A faţă de O, 

că B' este simetricul punctului B faţă de O, la fel C' este simetricul lui C faţă de O ş.a.m.d. 
Subliniem că O este mijlocul pentru segmentele AA', BB', CC' etc, şi repetăm modul de 
constructie a punctelor A', B' etc. Fixăm apoi definiţia formală: simetricul unui punct M faţă 
de un punct O este un punct M', astfel că O este mijlocul segmentului MM'; simetricul lui O 
este O. Alternativ, pentru a pregăti ideea de funcţie putem spune că oricărui punct M din plan 
putem să-i asociem un punct M', simetricul său faţă de O; lui O i se asociază O însuşi. Aici 
sau la o reluare într-o clasă superioară această asociere o vom numi simetrie de centru O şi o 
vom nota prin  pentru a indica centrul de simetrie, scriind OS ( ) ( )BS'B,AS'A OO ==  , etc. 
Revenind la fig. 1, din paralelogramul ABA'B' (diagonalele se înjumătăţesc) constatăm că 
segmentul A'B' este congruent cu segmentul AB, adică simetria faţă de O (numită şi simetrie 
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de centru O, sau simetrie centrală) este o izometrie. Spunem apoi că dreapta A'B' este 
simetrica dreptei AB faţă de punctul O' şi subliniem că ea este paralelă cu dreapta AB. La fel 
dreapta AC' este simetrica dreptei AC faţă de O. Deci simetrica unei drepte faţă de un punct O 
se obţine construind simetricele a două puncte distincte ale ei şi apoi unindu-le. Observăm că 
dacă M' este simetricul faţă de O al punctului M atunci simetricul faţă de O al punctului M' 
este chiar M. Mai târziu vom scrie , unde I este transformarea identică a planului şi 
vom spune că  este transformare involutivă. Fie acum d o dreaptă oarecare din plan. Dacă 
ea trece prin O, simetrica ei d' coincide cu ea ca mulţime (nu punct cu punct). Cu alte cuvinte, 
simetricul oricărui punct de pe d se află pe d. Vom spune că O situat pe d este centru de 
simetrie pentru figura formată din dreapta d. Presupunem că O nu este situat pe d. Simetrica 
dreptei d faţă de O este o dreaptă d' paralelă cu d. Figura 

ISO =2

OS

'ddF ∪=  are proprietatea că 
simetricul oricărui punct al ei faţă de O este tot pe ea (fig. 2). Vom spune că O este centru de 
simetrie al figurii F. Cele observate pot fi formulate astfel:  

Spunem că o figură F admite ca centru de simetrie un punct O, dacă simetricul faţă de 
O al oricărui punct al figurii F se află în F. După cum am văzut mai sus, oricare punct al unei 
drepte este centru de simetrie pentru ea, adică dreapta are o infinitate de centre de simetrie. 
Figura formată din două drepte care se intersectează în O are ca centru de simetrie pe O şi 
numai pe el. 

'd  
d  

O  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 

Din fig. 2 rezultă că figura formată din reunirea a două drepte paralele are o infinitate 
de centre de simetrie, situate pe o dreaptă. Reunind aceste două drepte cu alte două drepte 
paralele între ele, dar formând un anumit unghi cu primele două obţinem o figură cu un 
singur centru de simetrie (fig. 3). În particular, paralelogramul are un singur centru de 
simetrie. Unghiul, înţeles  ca reuniunea a două semidrepte cu originea comună, nu are centru 
de simetrie. Centrele de simetrie sunt importante în aplicaţiile geometriei în practică. 
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Fig. 3 
 

Consideraţiile de mai sus, de natură sintetică, pot fi restrânse numai la noţiunile care 



Capitolul 3 52

pot să ne ofere un limbaj mai comod în formularea unor probleme de geometrie şi în acelaşi 
timp pot fi extinse până la aplicarea lor în soluţionarea unor probleme de geometrie. Totul 
depinde de ponderea acordată transformărilor geometrice prin programa analitică.  

Într-o abordare vectorial-analitică a geometriei, simetria faţă de un punct O se poate 
defini astfel: simetricul lui A faţă de O este un punct A', astfel ca OA'OA −= . Gândim 
simetria faţă de O direct ca aplicaţie: , definită de relaţia vectorială de mai sus. Fie B' 
simetricul faţă de O al unui punct B diferit de A. Egalităţile vectoriale 

'AA→

ABOBOA'OA'OB'B'A −=−=−=  ne arată că simetria faţă de O păstrează coliniaritatea 
punctelor, duce o dreaptă într-o dreaptă paralelă cu ea şi că este izometrie. Remarcăm că 
relaţiile vectoriale au avantajul de a da informaţii mai multe într-o formă condensată.  

Introducem un reper cartezian în plan. Cel mai simplu este să luăm originea sa în O. 
Fie A de coordonate ( )y,x  şi . Relaţia vectorială de definire a simetriei faţă de O 
conduce la 

( 'y,'x'A )

)

(1)     y'y,xx −=−=   
Formulele (1) se numesc ecuaţiile simetriei faţă de origine. Rezultă că o figură din 

plan descrisă de o expresie algebrică E(x,y) are originea ca centru de simetrie dacă şi numai 
dacă  coincide cu E(x,y). Dacă O are coordonate oarecare ( y,xE −− ( )00 y,x , aceeaşi relaţie 
de definire a simetriei faţă de O conduce a formulele 
(2)  . yy'y,xx'x −=−= 00 22   
  Reciproc, formulele (2) pot fi luate ca definiţie a simetriei  centrale. 
 

B. Simetria faţă de o dreaptă în plan 
 
Pentru a introduce definiţia acestei transformări geometrice la clasa a VI-a putem 

începe cu următoarea semiexperienţă: în partea superioară a unei coli albe de hârtie se fac  
trei - patru pete mici de cerneală, apoi coala se îndoaie. Petele de cerneală vor lăsa urme pe 
partea inferioară a colii. Dezdoim coala şi unim cu o linie colorată fiecare pată cu urma lăsată 
de ea la îndoirea colii. Trasăm cu o altă culoare linia de îndoire a colii. Dreptele duse anterior 
vor intersecta linia de îndoire după nişte puncte. Cerem elevilor să măsoare, pentru fiecare 
pată în parte, distanţa de la ea şi de la urma ei la dreapta de îndoire. Vor constata că aceste 
distanţe sunt aproximativ egale şi că dreapta ce uneşte o pată cu imaginea ei (cu urma ei) este 
perpendiculară pe linia de îndoire a colii. Reprezentăm coala cu care am lucrat ca în fig. 4, 
introducem notaţii şi afirmăm că dreptele AA', BB', CC' şi DD' sunt perpendiculare pe d şi că 

, ( ) ( )'PAAP ≡ ( ) ( )'QBBQ ≡ , ( ) ( )'RCCR ≡ , ( ) ( )'SDDS ≡ . 
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Fig. 4 
 

Vom spune că A' este simetricul lui A faţă de dreapta d şi că B' este simetricul lui B 
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faţă de dreapta d ş.a.m.d. 
Cum se mai poate construi A'? Ducem din A perpendiculara pe d şi prelungim 

segmentul (AP) cu un segment (PA') congruent cu el. Precizăm apoi, dacă e cazul, cum se 
efectuează această construcţie cu rigla şi compasul. Se constată că simetricul oricărui punct 
faţă de dreapta d este unic determinat; simetricul unui punct de pe d faţă de d este el însuşi. 
Asociind unui punct din plan simetricul său faţă de dreapta d, obţinem o funcţie care va fi 
numită simetria faţă de dreapta d, notând-o prin . Dacă A' este simetricul lui A faţă de d, 
vom spune şi că punctele A şi 

dS
'A  sunt simetrice faţă de dreapta d ( ) ( )( )'ASA,AS'A dd == . 

Din fig. 4 rezultă că două puncte sunt simetrice faţă de dreapta d dacă d este mediatoarea 
segmentului ce le uneşte. Această observaţie poate fi luată ca definiţie. Completând fig. 4 cu 
linii punctate, din două triunghiuri dreptunghice congruente constatăm că 'B'AAB = . 
Întrucât punctele A şi B sunt arbitrare deducem că simetria faţă de o dreaptă este o izometrie. 
Ne ocupăm apoi de imaginile printr-o simetrie faţă de o dreaptă dată (numită şi simetrie 
axială) a diferitelor figuri geometrice, în funcţie de cunoştinţele elevilor la momentul 
respectiv. Remarcăm, unde este cazul, congruenţa elementelor ce se corespund prin simetrie 
axială. Revenind la fig. 4, fixăm atenţia asupra trapezului isoscel B'B'AA . Punctele de pe 
segmentul (AB) sunt duse prin  în puncte de pe A'B', iar punctele de pe segmentul dS 'AA  
sunt duse prin  în puncte de pe acelaşi segment. Similar pentru (BB'). Aşadar, orice punct 
de pe trapez am lua, imaginea sa prin  este tot pe trapez. Vom spune că trapezul în 
discuţie are o axă de simetrie: dreapta d. Fie un cerc de centru O şi MN un diametru al său. 
Simetricul oricărui punct de pe cerc faţă de MN este din nou pe cerc (diametrul este 
mediatoarea oricărei coarde perpendiculară pe el). Vom spune că diametrul MN este axă de 
simetrie a cercului dat. Orice diametru este astfel şi deci cercul admite o infinitate de axe de 
simetrie. Situaţiile prezentate impun următoarea definiţie. O figură plană F admite o axă de 
simetrie d, dacă simetricul oricărui punct din F faţă de d este în F. Căutăm apoi alte figuri 
plane care admit axe de simetrie. În această căutare ne poate ajuta următoarea observaţie. 
Dacă F' este simetrica unei figuri F faţă de o dreaptă d, atunci figura obţinută, reunind F cu 
F', este o figură care are ca axă de simetrie pe d. De exemplu, fie o dreaptă a care face un 
anumit unghi α (diferit de unghiul nul) cu d şi o intersectează în O. Notăm cu a' simetrica ei 
faţă de d. Dacă α măsoară 90°, atunci a coincide cu a' şi putem spune că d este axă de 
simetrie pentru a. Rezultă deci că dreapta a are o infinitate de axe de simetrie:dreptele 
perpendiculare pe ea. Un segment nenul are o singură axă de simetrie - mediatoarea sa; axa 
de simetrie a unei semidrepte este perpendiculară pe ea în originea ei (în baza observaţiei de 
mai sus). Dacă măsura lui a este diferită de 90°, atunci  este figura formată din patru 
unghiuri opuse, două câte două, la vârf. Dreapta d apare ca axă de simetrie pentru două dintre 
ele, pentru care este şi bisectoare. Rezultă că orice unghi are o axă de simetrie: bisectoarea sa. 
Dacă presupunem acum că dreapta a este paralelă cu d, atunci a' este şi ea paralelă cu d. 
Rezultă că figura formată din două drepte paralele admite o axă de simetrie. Fie b şi b' două 
drepte paralele între ele şi perpendiculare pe d. Axa lor de simetrie d' va fi perpendiculară pe 
d. Prin reunirea celor patru drepte a, a', b, b' obţinem un dreptunghi completat cu nişte 
semidrepte. Rezultă că figura are două axe de simetrie d şi d'. Orice dreptunghi are două axe 
de simetrie perpendiculare între ele. În final, prezentarea unor planşe cu figuri plane care 
admit axe de simetrie poate fi utilă. Rezolvarea unor probleme de geometrie prin folosirea 
simetriei faţă de o axă este pasul următor. 

dS

dS

'aa∪

Simetria faţă de o dreaptă se pretează, ca şi simetria centrală, la o tratare vectorială şi 
analitică. Definiţia ei vectorială se poate da folosind vectorul de direcţie al dreptei (axei de 
simetrie). Proprietăţile ei se demonstrează în mod specific. Tratarea vectorială a simetriei 
axiale nu aduce simplificări. Dimpotrivă, în multe locuri apare complicată şi artificială. Ea 
este recomandabilă numai dacă insistăm să tratăm unitar (vectorial în acest caz) toate 
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transformările geometrice. Analitic, prin introducerea unui reper în plan, putem exprima 
coordonatele simetricului unui punct dat de o dreaptă d în funcţie de coordonatele punctului 
dat şi de elementele care determină dreapta d. Formulele care se obţin sunt în general 
complicate şi nu pot fi reţinute. Excepţie face situaţia în care reperul se alege astfel încât 
dreapta d să fie una din axele de coordonate. Dacă d coincide cu axa absciselor, ecuaţiile 
simetriei  sunt: , iar dacă d coincide cu axa ordonatelor obţinem 

. Aceste ecuaţii vor folosi la reprezentarea grafică a funcţiilor în studiul 
simetriilor graficului. 

dS y'y,x'x −==   
y'y,x'x =−=   

 
C.  Simetrii în spaţiu 

 
Studiul acestor simetrii în şcoala generală nu poate fi prea extins. Credem că ele 

trebuie introduse în program pentru a descrie într-o terminologie mai simplă şi precisă 
proprietăţile de simetrie ale corpurilor din spaţiu. Se ştie că asemenea proprietăţi de simetrie 
au o mare importanţă teoretică (au condus la teoria grupurilor finite) şi practică în fizică şi 
chimie (studiul cristalelor), dar şi în alte domenii. Aşadar, considerăm că este suficient să se 
dea definiţiile corespunzătoare, să se demonstreze că simetriile spaţiale sunt izometrii şi să se 
identifice figuri spaţiale care au centre de simetrie, axă de simetrie şi/sau plane de simetrie. 
Pentru obţinerea definiţiilor se va folosi analogia cu situaţiile din plan discutate anterior. 
Acestea trebuie eventual reamintite. 

 
1. Simetria centrală în spaţiu. Fie un punct O în spaţiu şi un plan arbitrar α care-l 

conţine. Pentru fiecare punct din α ştim să construim simetricul său faţă de O. Dar această 
construcţie poate fi efectuată pentru orice punct din spaţiu. Putem deci formula definiţia: 
aplicaţia  cu 'AA,SS:sO →→   'A  definit de condiţia că O este mijlocul segmentului 

 şi  se numeşte simetrie de centru O. Se observă apoi că  şi se 
demonstrează, absolut ca în plan, că  este izometrie. Noţiunea de centru de simetrie se 
extinde în aceeaşi formă la spaţiu şi notăm că planul are o infinitate de centre de simetrie 
(toate punctele lui), figura formată din două plane paralele are de asemenea un plan de centre 
de simetrie, paralelipipedul are un singur centru de simetrie etc. 

( 'AA ) ( ) OOsO = IsO =2

Os

 
2. Simetria faţă de o dreaptă în spaţiu. Amintim construcţia simetricului unui punct 

faţă de o dreaptă în plan. Poate fi ea aplicată şi unui punct în afara acelui plan? Da, 
considerând planul determinat de punct şi dreaptă şi construind apoi simetricul ca în plan. 
Notăm că această construcţie poate fi regândită astfel: printr-un punct A ducem planul 
perpendicular pe d, care o va intersecta în ; prelungim 0A ( )0AA  cu un segment congruent cu 
el  şi obţinem A' în mod unic. Această modalitate de construcţie a simetricului unui 
punct faţă de o dreaptă sugerează următoarea demonstraţie a faptului că această simetrie este 
o izometrie. Considerăm o dreaptă d şi două puncte A şi B astfel ca aceste elemente să nu fie 
în acelaşi plan. Desenăm prin A şi B planele α şi respectiv β perpendiculare pe d. Ele vor fi 
paralele. Desenăm apoi simetricele A' şi B' ale punctelor A şi respectiv B faţă de dreapta d. 
Trebuie să demonstrăm că 

( 'AA0 )

'B'AAB = . Paralela prin A (A') la dreapta d intersectează planul β 
în C (C'), fig. 5.  
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Fig. 5 
 

β  α  

A  

'A  

B d  

'B

'C  

C  

Rezultă că  şi triunghiurile dreptunghice ABC şi A'B'C' sunt congruente, 
de unde rezultă 

'C'BBC =
'B'AAB = . Noţiunea de axă de simetrie pentru o figură din spaţiu se 

defineşte ca pentru figurile plane. În limita timpului disponibil identificăm figuri în spaţiu 
care admit axă de simetrie: planul (orice dreaptă a sa apare ca axă de simetrie), perechi de 
plane paralele, paralelipipedul, suprafaţa cilindrică circulară etc.  

 
3. Simetria faţă de un plan. Definiţia acestei transformări se obţine uşor prin 

analogie cu simetria faţă de o dreaptă în plan. Echivalent punctele A şi A' sunt simetrice faţă 
de planul α, dacă α este plan mediator al segmentului (AA'). Proprietatea acestei simetrii de a 
fi izometrie se demonstrează uşor prin reducere la o figură plană. Noţiunea de plan de 
simetrie pentru o figură în spaţiu este imediată. Figuri care admit plane de simetrie: două 
plane paralele, planul admite o infinitate de plane de simetrie, orice unghi diedru admite un 
plan de simetrie (planul bisector), paralelipipedul dreptunghic are trei plane de simetrie, sfera 
are o infinitate de plane de simetrie (plane diametrale) etc. 
 
 
§3.  TRANSLAŢIA 
 

Această transformare geometrică este cu mult mai importantă decât simetriile, pentru 
că definirea şi studiul ei impun conceptul de vector în forma sa riguroasă: clasă de segmente 
orientate echipolente (de aceeaşi lungime, aceeaşi direcţie şi acelaşi sens). În [9] se face chiar 
o identificare translaţie - vector. În general, în cărţile în care acest subiect se abordează, se 
introduce izomorfismul între grupul translaţiilor (cu operaţia de compunere) şi grupul aditiv 
al vectorilor. Câteva observaţii se impun de la început. 

Pentru noţiunea de vector cadrul cel mai convenabil este spaţiul şi nu planul. În 
consecinţă apare mai natural studiul translaţiei ca transformare a spaţiului. Vectorii dintr-un 
plan se vor identifica cu translaţiile care duc planul în sine. Evident că această abordare este 
posibilă după ce elevii au anumite cunoştinţe de geometria spaţiului. 

Preocuparea pentru operaţia de compunere a translaţiilor trebuie să ocupe un loc mai 
important ca la simetrii pentru că ea va corespunde operaţiei de adunare a vectorilor, operaţie 
mai puţin obişnuită, care primeşte astfel o justificare foarte convingătoare. 

Definirea intuitivă şi sintetică a translaţiei se face mai uşor prin intermediul aplicaţiei 
 introdusă în §1. Într-adevăr, intuitiv translaţia în spaţiu se defineşte ca o transformare prin 

care toate punctele se deplasează în una şi aceeaşi direcţie, într-un sens dat, la aceeaşi 
distanţă. Evident că este mai greu de sesizat deplasarea simultană a tuturor punctelor spaţiului 
decât a unei submulţimi (figuri) a lui. În consecinţă este mai bine a începe prin a spune că o 
figură F' s-a obţinut dintr-o figură F printr-o translaţie dacă punctele ei s-au obţinut din cele 

T̂
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ale lui F prin deplasare în una şi aceeaşi direcţie, într-un sens dat, la aceeaşi distanţă. Aceste 
aspecte intuitive se cer sprijinite de figuri variate. Credem că un scurt film de desene animate, 
bine realizat, ar putea fi util în sprijinirea intuiţiei elevilor. O primă formalizare a 
consideraţiilor intuitive se poate da astfel: figurile F şi F' se corespund printr-o translaţie dacă 
oricare ar fi punctele P şi Q distincte din F lor le corespund în mod unic punctele P' şi Q'din 
F', astfel încât segmentele (PP') şi (QQ') să fie congruente, paralele şi de acelaşi sens. Aici 
singurul element intuitiv rămâne cel dat de sintagma “acelaşi sens” (fig. 6). Ca aplicaţie a 
spaţiului S pe el însuşi, translaţia poate fi definită după cum urmează. O aplicaţie  
se numeşte translaţie, dacă oricare ar fi punctele distincte P, Q din S şi , 

SS: →τ
( )P'P τ= ( )Q'Q τ= , 

segmentele (PP') şi (QQ') sunt congruente, paralele şi de acelaşi sens. 
 

'P 
'Q   P  

 
 
 
 

Fig. 6 
 

Dacă R este un al treilea punct din S, diferit de P, Q şi , rezultă că 
segmentele (RR'), (PP') şi (QQ'), sunt congruente între ele, paralele între ele şi de acelaşi 
sens. Din definiţia de mai sus rezultă că şi figura PP'Q'Q este un paralelogram, deci 
segmentele (P'Q') şi (PQ) sunt de asemenea paralele şi congruente. În concluzie, translaţia 
este o izometrie. Din proprietăţile generale ale izometriilor urmează că dacă d este o dreaptă, 
atunci  este o dreaptă d'. Pentru translaţie d' este paralelă cu d sau d' coincide cu d. Al 
doilea caz se obţine atunci şi numai atunci când  există un punct 

( )R'R τ=

( )dτ
dA∈  astfel ca . În 

particular, un segment este aplicat prin translaţie într-un segment paralel cu el sau în sine. 
Rezultă de asemenea că translaţia aplică un unghi într-un unghi congruent cu el, un triunghi 
într-un triunghi congruent cu el şi un plan într-un plan paralel sau în sine. 

( ) dA ∈τ

Ne ocupăm acum de compunerea a două translaţii τ  şi σ . Pentru două puncte 
distincte P şi Q din spaţiu punem ( ) ( ) ( )'P"P,Q'Q,P'P σ=τ=τ=      şi ( )'Q"Q σ= . 
Corespondenţa P→P" , Q Q" se bucură de proprietatea că segmentele ( )  şi → "PP ( )"QQ  
sunt congruente, paralele şi de acelaşi sens. Acest fapt rezultă uşor în urma analizei mai 
multor cazuri, de exemplu fig. 7, în care "P'PP∆  şi "Q'QQ∆  sunt congruente şi au laturile 
respectiv paralele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 
 
Cum punctele P şi Q erau arbitrare, consideraţiile de mai sus pot fi aplicate la oricare 

 Q  
'R  

R  

F  'F

'P  PP 'P "P "P  'P
"P  

P  'Q  Q  'Q  "Q  Q  "Q  'Q  
"Q  

Q  
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alte perechi de puncte. Aşadar, corespondenţa ,  etc. defineşte o translaţie pe 
care o vom nota prin  şi o vom numi compunerea translaţiilor  şi . Cu notaţiile 
precedente avem 

"PP → "QQ →
τσ τ σ

( ) (( PP τσ= ))τσ  pentru orice punct P din spaţiu. Fiind dată translaţia τ , 
definită de corespondenţa ,   etc., se constată uşor că asocierea , 

 etc. defineşte o translaţie pe care o vom nota cu  şi o vom numi inversa 
translaţiei . Considerând aplicaţia identică drept translaţie particulară suntem în poziţia de a 
pune în evidenţă grupul translaţiilor spaţiului. Rezumând, putem spune că în mod direct, 
sintetic, am introdus noţiunea de translaţie (cu un singur element intuitiv: acelaşi sens pentru 
segmente), am arătat că translaţia este izometrie şi am văzut cum acţionează ea asupra 
figurilor din spaţiu. De asemenea, am introdus structura grupală pe mulţimea translaţiilor. 
Studiul translaţiilor este incomplet fără a stabili legătura lor cu noţiunea de vector. În 
consideraţiile de mai sus avem suficiente motive pentru introducerea noţiunii de vector. 

'PP → 'QQ → P'P →

Q'Q → 1−τ
τ

În definirea unei translaţii prin corespondenţa ,   etc. subînţelegem că 
segmentele (PP'), (QQ'), (RR') etc. sunt perechi ordonate de puncte. Nu putem lua şi (R'R). 
Vom spune că segmentele în discuţie sunt orientate, primul punct va fi numit origine şi al 
doilea extremitate a segmentului orientat. Recitind definiţia translaţiei constatăm că o 
translaţie este caracterizată de ceea ce au în comun segmentele orientate (PP'), (QQ') etc., 
adică lungime, direcţie şi sens. Convenim să numim vector o mulţime de segmente orientate 
care au aceeaşi lungime, aceeaşi direcţie şi acelaşi sens. Vom nota vectorul prin 

'PP → 'QQ →

PP'  şi vom 
spune că segmentul orientat (PP') este un reprezentant al vectorului PP' . Oricare alt segment 
orientat din mulţimea respectivă reprezintă vectorul PP' . Uneori vectorii se notează cu litere 
mici  şi se scriu v,u   'QQPP'u ==  etc. Aşadar o translaţie este caracterizată de un vector 

PP'u =  şi în continuare vom indica translaţia prin vectorul ce o caracterizează, spunînd: 
translaţia de vector PP' . Este cu totul natural să spunem că doi vectori sunt egali dacă 
mulţimile de segmente orientate care îi definesc sunt egale.  

Considerăm translaţiile  şi τ σ  definite respectiv de vectorii 'PP  şi "P'P . Compusa 
lor  este definită (caracterizată) de vectorul τσ "PP . Avem astfel o posibilitate ca la doi 
vectori 'PP  şi "P'P  să asociem un al treilea vector "PP , numit suma vectorilor 'PP  şi 

"P'P . 
Compunerea translaţiilor (vezi şi fig. 7) ne sugerează că putem aduna doi vectori 

oarecare  şi  după cum urmează. Considerăm u v ABu = , alegem un reprezentant al 
vectorului  încât v BCv =  şi definim ACvu =+ .  Demonstrăm apoi că definiţia nu depinde 
de reprezentanţii aleşi şi arătăm că operaţia astfel definită înzestrează multimea vectorilor din 
spaţiu cu o structură de grup comutativ izomorf cu grupul translatiilor din spaţiu. Amintim că 
este posibil să folosim o altă cale pentru introducerea noţiunii de vector, situaţia în care 
translaţia se defineşte astfel: Se numeşte translaţie de vector u  o aplicaţie , 

  astfel ca 
SS:uT → 

'PP → u'PP = . Se stabilesc apoi proprietăţile  translaţiei folosind proprietăţi ale 
vectorilor. Caracterizarea translaţiei printr-un vector conduce imediat la teorema: date fiind 
două puncte distincte A şi A' există o translaţie unică ce duce A în 'A . Aceasta este evident 
translaţia de vector 'AA . 

Consideraţiile de mai sus pot fi repetate identic pentru un plan fixat. Obţinem astfel 
noţiunea de translaţie în plan, cea de vector în plan. Alternativ, având noţiunile precedente în 
spaţiu putem să ne punem problema restricţiei lor la un plan sau o dreaptă. Astfel translaţiile 
care duc un plan α în sine se vor numi translaţii ale planului α. Corespunzător, doi sau mai 
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multi vectori sunt coplanari dacă există reprezentanţi ai lor în acelaşi plan. Pentru 
reprezentarea translaţiei în coordonate ne limităm la un plan fixat în care am introdus un 
sistem cartezian de coordonate. Orice vector este atunci caracterizat de o pereche de numere 
reale. Fie translaţia de vector ( )b,au =  care aplică ( )y,xP  în ( )'y,'x'P . Aşadar, avem 

u'PP =  sau uOP'OP =− , unde O este originea sistemului de coordonate. Ultima relaţie 
vectorială este echivalentă cu relaţiile în coordonate: 

(3)  
⎩
⎨
⎧

+=
+=

.by'y
,ax'x

Ecuaţiile (3) se numesc ecuaţiile translaţiei de vector u . Ele pot fi luate şi ca definiţie 
a translaţiei în plan. Pe baza lor se pot deduce, prin calcule simple, proprietăţile principale ale 
translaţiilor în plan ([10]). Pentru probleme relative la translaţie, rezolvate în manieră 
sintetică, recomandăm lucrarea [6]. 
 
 
§4.  ROTAŢIA ÎN PLAN 
 

Această transformare geometrică, relativ uşor de definit formal, are la bază un fond de 
reprezentări intuitive extrem de complex: cele care duc la ideea de cerc, cele referitoare la 
unghiuri şi măsura unghiurilor, mişcarea de rotaţie tratată la fizică ş.a. Înainte de a introduce 
această temă trebuie să ne asigurăm că elevii posedă fondul necesar de reprezentări intuitive, 
întărindu-l şi orientându-l spre abordarea temei în discuţie. În acest caz este mai util ca 
oricând un film de 10-15 min., care prin imagini din viaţa cotidiană şi prin desene animate să 
pregătească terenul pentru înţelegerea noţiunii de unghi orientat şi de rotaţie în jurul unui 
punct în plan sau în jurul unei drepte în spaţiu. Absenţa unui asemenea film trebuie suplinită 
cu figuri convenabile şi cu exemple simple de mişcări de rotaţie în jurul unui punct întâlnite 
curent de elevi (acele de ceasornic, roţile de transmisie ...). Se pot de asemenea construi 
modele specifice care să reprezinte imaginile prin rotaţie ale unor figuri simple. Ca şi în cazul 
translaţiilor este mai convenabil să începem prin a considera rotaţia de un unghi dat în jurul 
unui punct dat a unei figuri geometrice simple şi nu a unui punct. Cel mai simplu pare a fi să 
considerăm o semidreaptă de origine O şi să discutăm despre rotaţiile ei în jurul punctului O. 
Fie deci semidreapta (OA pe care să o rotim în poziţia (OA'. Înţelegem pentru moment 
cuvântul “rotim” în sens cinematic pe baza unor reprezentări intuitive. La rotirea semidreptei 
(OA punctul A descrie un arc de cerc 'AA , fig. 8.  
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Fig. 8 
 
Un alt punct M, de pe semidreapta (OA, în urma aceleiaşi rotaţii va ajunge în M' după 

ce descrie un arc de cerc 'MM . Observăm că unghiurile 'AÔA  şi 'MÔM  sunt congruente 
între ele şi congruente cu unghiul format de semidreptele (OA şi ( 'OA . În plus, segmentele 
(OA) şi  sunt congruente. La fel sunt şi segmentele (OM) şi (OM'). Dacă unghiul ( 'OA ) 'AÔA  
are măsura  (grade) vom spune că A' a fost obţinut din A printr-o rotaţie de unghi α  în jurul 
punctului O. Similar s-a obţinut M' din M. Semidreapta (OA este obţinută la fel. Vom nota 
asemenea transformare prin  şi vom scrie  etc. Am obţinut 
astfel o definiţie a rotaţiei în jurul unui punct, dar pe o figură care are mai multe 
particularităţi. Astfel pentru a obţine semidreapta 

α

α
OR ( ) ( ) 'MMR,'AAR OO == αα   

( 'OA  am rotit semidreapta (OA în sens 
invers acelor de ceasornic. Acest sens este cel uzual numit şi sens direct trigonometric. 
Puteam să fi rotit (OA şi în sensul acelor de ceasornic în poziţia (OA". Completăm fig. 8 cu 
linii punctate. Alegem noua poziţie încât unghiurile 'AÔA  şi "AÔA  să fie congruente. Ele au 
aceeaşi măsură , fapt care generează confuzie dacă luăm ca definiţie a rotaţiei pe cea dată 
mai sus. Trebuie ca în acea definiţie să introducem elemente care să ne permită distingerea 
celor două sensuri de rotaţie. Se poate proceda astfel: 

α

Spunem că unghiul 'AÔA  este orientat dacă perechea de semidrepte (OA şi  este 
ordonată. Deci unghiul orientat 

( 'OA
'AÔA  este diferit de unghiul orientat AÔ'A . Vom spune că 

unghiul orientat 'AÔA  este orientat pozitiv dacă sensul de rotaţie de la semidreapta (OA spre 
semidreapta  este opus mişcării acelor de ceasornic. Dacă masura unghiului neorientat ( 'OA

'AÔA  este  vom spune că măsura unghiului orientat α 'AÔA  este α  sau , după cum el 
este orientat pozitiv sau negativ.  

α−

Amintim că mulţimea de valori a funcţiei măsură a unghiurilor este intervalul 
[0°,180°]. Prin procedeul de mai sus am extins acest interval la [-180°, 180°]. Rotaţiile în 
acelaşi sens cu acele de ceasornic vor fi descrise de unghiuri negativ orientate, deci de măsuri 
în intervalul [-180°,0°].  

Revenim la fig. 8. Continuând rotaţia semidreptei (OA' după poziţia  în sens 
pozitiv ajungem în poziţia (OB încât unghiul 

( 'OA
BÔA  este alungit (are măsura 180°). Putem 

continua rotaţia în acelaşi sens şi ajungem, de exemplu, în poziţia (OB'. Unghiul neorientat 
dintre (OA şi (OB' este 180°  . Dar pentru a descrie rotaţia efectuată suntem obligaţi să 
folosim unghiul orientat 

α−
BÔA  căruia este normal să-i asociem mărimea (măsura) 180° α+ . 

Deci putem considera ca mulţime a valorilor pentru funcţia-măsură a unghiurilor orientate 
intervalul [-360°, 360°]. Intuiţia ne spune că obţinem ( 'OA  din (OA printr-o rotaţie de unghi 

 ca în fig. 8, dar şi că aceeaşi semidreaptă poate fi obţinută după ce (OA 
efectuează n rotaţii complete în jurul lui O şi apoi o rotaţie de unghi 

]1800[ ,∈α
α . În al doilea caz vom 

spune că unghiul orientat 'AÔA  are măsură , dacă rotaţiile sunt pozitive şi are 
măsura , dacă rotaţiile sunt negative. Putem aşadar spune că măsura unui unghi 
orientat este  sau 

360⋅+α n
360⋅−α n

360⋅+α k π+α k2  în radiani, unde k este un număr întreg. Putem 
introduce acum definiţia formală a rotaţiei în jurul unui punct din plan.  

Rotaţia de centru O şi unghi orientat α̂  a planului este o transformare a planului prin 
care O se transformă în el însuşi şi orice alt punct A se transformă într-un punct 'A , astfel 
încât ( )  şi unghiurile  şi ( 'OAOA ≡ ) α̂ 'AÔA  sunt congruente şi au aceeaşi orientare. 
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Din punct de vedere cinematic este preferabil să indicăm rotaţia printr-un unghi de 
forma  cu  pentru a citi câte rotaţii s-au efectuat şi în ce sens, 
informaţii date de valoarea absolută şi de semnul lui k din Z. Geometric, rotaţiile de unghi 

 cu k din Z coincid şi în continuare ele vor fi identificate cu rotaţia de unghi 

360⋅+α k ]360360[ ,−∈α

360⋅+α k α . 
Suntem astfel conduşi la ideea de a partiţiona mulţimea numerelor reale în submulţimi cu 
proprietatea că două numere reale aparţin unei submulţimi date dacă diferă printr-un multiplu 
întreg de 2π. Este acum uşor să dovedim, folosind triunghiuri congruente, că orice rotaţie în 
plan este o izometrie. Rezultă că rotaţia duce o dreaptă într-o dreaptă. Din consideraţiile de 
mai sus rezultă că o semidreaptă este dusă într-o semidreaptă. Folosind definiţia dată, putem 
să construim imaginea oricărei figuri printr-o rotaţie dată. Compusa a două rotaţii de acelaşi 
centru  şi  este rotaţia . Identificarea rotaţiilor  obligă să considerăm 

suma  modulo 

α
OR β

OR β+α
OR π+α k

OR 2

β+α π2 . Inversa rotaţiei  este rotaţia . Se verifică apoi că mulţimea 
rotaţiilor de acelaşi centru formează un grup izomorf cu grupul claselor de resturi modulo 2 π. 

α
OR α−

OR

Introducem în fig. 8 un sistem cartezian de coordonate, încât unghiul între Ox şi (OA 
să fie . Dacă  şi , notând θ ( y,xA ) )( 'y,'x'A r'OAOA == , găsim θ= cosrx , θ= sinry  şi 

, . Folosind formule uzuale de trigonometrie, obţinem ( )α+θ= cosr'x ( α+θ= sinr'y )

(4)   
⎩
⎨
⎧

α+α=
α−α=

.cosysinx'y
,sinycosx'x

Formulele (4), numite şi reprezentarea analitică a rotatiei ., pot fi luate ca definiţie 

a rotatiei . 

α
OR

α
OR

Rotaţia în jurul unei drepte în spaţiu. Stabilirea acestei transformări nu ridică multe 
probleme pentru că se defineşte cu ajutorul rotaţiei în plan.  

Fie o dreaptă d şi un punct A nesituat pe d. Considerăm planul prin A perpendicular pe 
d şi notăm prin O intersecţia lui cu d. În planul considerat asociem lui A punctul  
cu unghi orientat α  dat. Spunem că 

( )AR'A O
α=

ˆ 'A  este imaginea lui A printr-o rotaţie de unghi orientat 
 în jurul dreptei d. Construcţia de mai sus se poate efectua pentru orice punct cu excepţia 

celor de pe dreapta d. Convenim ca punctele de pe d să fie lăsate pe loc. Obţinem astfel o 
aplicaţie a spaţiului în el însuşi, numită rotaţie în jurul dreptei d. Pe o figură convenabilă se 
arată că o asemenea rotaţie este izometrie. 

α̂

 
 
§5.  PROPRIETĂŢI GENERALE ALE IZOMETRIILOR 
 

În majoritatea programelor analitice de geometrie din învăţământul preuniversitar, 
după parcurgerea izometriilor particulare menţionate şi de noi mai sus, nu se mai găseşte timp 
pentru noţiunea generală de izometrie şi pentru câteva din proprietăţile ei. Considerăm că 
această situaţie lipseşte pe elevi de posibilitatea de a relua şi aprofunda unele cunoştinte de 
bază din geometrie, de sinteza utilă în procesul de integrare a cunoştinţelor la nivelul 
geometriei şi cu alte discipline matematice studiate în şcoală. Este necesar ca în clasele 
terminale de liceu, când  noţiunea de funcţie este pe deplin consolidată, să se rezerve un 
număr de 4-6 ore pentru tratarea proprietăţilor generale ale izometriilor, ocazie cu care să se 
reamintească izometriile particulare întîlnite în clasele anterioare. Schiţăm mai jos o 
posibilitate de abordare a acestui subiect. 

După actualizarea funcţiei distanţă, definim noţiunea de izometrie. Proprietăţile 
generale pe care le avem în vedere pot fi tratate direct în spaţiu. Am definit anterior izometria 
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ca aplicaţie care păstrează distanţa. Din definiţie rezultă că orice izometrie este bijectivă, dar 
surjectivitatea se demonstrează greoi, încât este de preferat să o introducem în definiţie. 

Definiţie. O aplicaţie  a spaţiului în el însuşi se numeşte izometrie, dacă 
este surjectivă şi păstrează distanţa, adică 

SS:f →

(5)  d(f(A), f(B))=d(A,B) oricare ar fi punctele A, B din spaţiul S. 
Teoremă. Orice izometrie a spaţiului este bijectivă şi inversa ei este de asemenea 

izometrie. 
 Într-adevăr, f(A) = f(B) implică d(A,B) = 0, de unde A = B, adică f este injectivă. Dacă 

f(A) = A' şi f(B) =B', atunci ,  şi (5) se rescrie ( ) A'Af =−1 ( ) B'Bf =−1

( ) ( )( ) ( 'B,'Ad'Bf,'Afd =−− 11 ), deci  este izometrie. 1−f
Definiţia precedentă se poate formula pentru un plan şi orice izometrie a planului este 

bijectivă, inversa ei fiind izometrie. 
Amintim acum că fiind date trei puncte distincte A, B, C în spaţiu se spune că punctul 

B este între A şi C dacă şi numai dacă ( ) ( ) ( )C,AdC,BdB,Ad =+ . Se mai spune că B este 
interior segmentului (AC). 

Teoremă. Fie  o izometrie a spaţiului. Dacă punctul B este între A şi C, 
atunci f(B) este între punctele f(A) şi f(C) şi reciproc. 

SS:f →

Ipotezele conduc imediat la relaţia ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) (( )Cf,AfdCf,BfdBf,Afd = )+ . 
Folosind această teoremă, se demonstrează că orice izometrie a spaţiului transformă: 
- orice segment (AB) în segmentul (f(A)f(B)), astfel încât se păstrează ordinea 

punctelor; 
- orice semidreaptă (AB în semidreapta (f(A)f(B)) astfel încât se păstrează ordinea 

punctelor; 
- orice dreaptă AB în dreapta f(A)f(B) astfel încât se păstrează ordinea punctelor; 
- orice plan  în planul ; π ( )πf
- orice semiplan închis (deschis) de frontieră AB într-un semiplan închis (deschis) de 

frontieră f(A)f(B);  
- orice unghi BÔA  în unghiul ( ) ( ) ( )BfOfAf∠/  congruent cu BÔA ; 
- orice semispaţiu închis (deschis) de frontieră π  în semispaţiul închis (deschis) de 

frontieră ; ( )πf
- orice unghi diedru βαd̂  în unghiul diedru ( ) ( ) ( )βα∠/ fdff  congruent cu βαd̂ , βα   ,  

plane şi ; β∩α=d
- orice cerc C(O, r) (orice disc D(O, r)) în cercul C(f(O), r) (în discul D(f(O), r)); 
- orice sferă S(O, r) în sfera S(f(O), r). 
Demonstrarea acestor rezultate este o ocazie excelentă de a reactualiza şi aprofunda 

noţiuni geometrice mai rar utilizate la nivel logic (semidreaptă, semiplan, semispaţiu etc.). 
Din proprietăţile de mai sus rezultă că orice izometrie a spaţiului păstrează (invariază): 

- paralelismul şi perpendicularitatea planelor şi dreptelor;  
- paralelismul şi perpendicularitatea dintre drepte şi plane. 
Teoremă. Mulţimea izometriilor spaţiului S formează un grup în raport cu operatia 

de compunere. 
Apare aici ocazia de a repeta noţiunea de grup, de compunere a aplicaţiilor cu 

proprietatea ei de asociativitate. 
Ne limităm acum la izometrii plane şi enunţăm 
Teorema. Fie două triunghiuri ABC şi  în planul 'C'B'A π , astfel că , 

, 
( ) ( 'B'AAB ≡ )

) )( ) ( 'C'BBC ≡ ( ) ( 'A'CCA ≡ . Atunci există o unică izometrie  astfel că π→π:f
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( ) 'AAf = , , . ( ) 'BBf = ( ) 'CCf =
Ideea de demonstraţie este de a defini f pentru A, B şi C ca mai sus, de a o extinde mai 

întâi la dreptele AB şi AC, apoi la întreg planul. Unicitatea se demonstrează prin reducere la 
absurd. Detalii în [13, p. 19]. 

Această teoremă combinată cu observaţia că orice izometrie transformă un triunghi 
într-un triunghi congruent cu el ne conduce la concluzia: două triunghiuri dintr-un plan dat 
sunt congruente dacă şi numai dacă există o izometrie a planului care transformă un triunghi 
în celălalt. 

Pentru consideraţii similare în spaţiu, triunghiul se va înlocui cu tetraedrul [13, p. 
131]. 

Din consideraţiile de mai sus rezultă că, interpretată ca o aplicaţie între vârfurile a 
două triunghiuri indicată prin (’ ), congruenţa este restricţia unei izometrii a planului. Avem 
aici o motivare a termenului de congruenţă folosit uneori pentru izometrie. Este acum natural 
să extindem termenul de congruenţă la figuri oarecare spunând că figura F este congruentă cu 
figura F' dacă există o izometrie f (a planului dacă figurile sunt plane), astfel că f(F)=F'. 
Această definiţie poate fi utilă în considerarea funcţiei arie pentru figuri plane mai complicate 
decât suprafeţele poligonale. 
 
 
§6.  ASEMĂNAREA ÎN PLAN. PROPRIETĂŢI GENERALE 
 

Elevii obţin o idee despre figurile asemenea cu ocazia studiului temei “Asemănarea 
triunghiurilor”. Nu ne vom ocupa aici de predarea acestei teme. Facem numai observaţia că 
între multele variante de tratare a ei este de preferat una care pregăteşte terenul pentru 
predarea asemănării ca transformare geometrică a planului (spaţiului). Considerăm că această 
din urmă temă se poate studia imediat după studiul proprietăţilor generale ale izometriilor în 
maniera descrisă de noi mai sus. Transformarea de asemănare poate fi introdusă prin 
generalizarea celei izometrice. Izometria este transformarea geometrică ce păstrează distanţa. 
Putem considera, teoretic vorbind, transformări geometrice care multiplică distanţa cu un 
factor.Cum distanţele se exprimă prin numere reale pozitive, factorul de multiplicare trebuie 
să fie în mod necesar un număr real strict pozitiv. Introducem definirea formală ce urmează.
  

Definiţie. O aplicaţie π→π:ak  a planului se numeşte asemănare de raport k, unde 
k este un numărl real strict pozitiv dacă este surjectivă şi pentru oricare două puncte A şi B 
din  avem π
(6)   . ( ) ( )( ) B,AdkBa,Aad kk ⋅= ( )

Numărul k trebuie luat strict pozitiv pentru că dacă ar fi zero, din (6) ar rezulta 
 pentru oricare două puncte A, B. Deci aplicaţia  este aplicaţie o constantă, 

care nu este surjectivă. 
( ) ( )BaAa 00 = 0a

Mulţimea asemănărilor planului nu este vidă, deoarece conţine izometriile planului, 
obţinute pentru k = l . Amânăm pe mai tîrziu problema existenţei unei asemănări proprii, deci 
pentru . 1≠k

Din relaţia (6) rezultă că orice asemănare a planului este injectivă, iar fiind prin 
definiţie surjectivă, este bijectivă. Se demonstrează uşor că inversa unei asemănări de raport k 
este o asemănare de raport 1 / k. 

Menţionăm că (6) asigură şi surjectivitatea aplicaţiei , dar demonstratia acestui fapt 
este anevoioasă [13, p. 77]. Considerând aplicaţia identică asemănare particulară, se constată 
că mulţimea asemănărilor planului formează un grup în raport cu compunerea aplicaţiilor. 

ka
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Asocierea  este un izomorfism al acestui grup cu grupul multiplicativ al numerelor 
reale strict pozitive.  

kak →

Asemănările au multe proprietăţi similare cu cele ale izometriilor. Astfel din (6) 
rezultă 

Teorema. Fie  o asemănare de raport k, atunci punctul B se află între A şi C, dacă 
şi numai dacă punctul  se află între 

ka
( )Bak ( )Aak  şi ( )Cak . 

Modul de transformare a figurilor din plan prin asemănare este identic cu cel descris 
la izometrii, cu modificarea evidentă că un cerc C(O, r) respectiv un disc D(O, r) este 
transformat prin  într-un cerc C(O, kr) respectiv un disc D(O, kr), adică raza se multiplică 
cu factorul k. Adăugăm că orice asemănare transformă drepte paralele în drepte paralele şi că 
asemănările păstrează raportul lungimilor segmentelor.  

ka

Legătura cu asemănarea triunghiurilor se stabileşte prin 
Teorema. Dacă ABC şi A'B'C' sunt două triunghiuri oarecare în planul  astfel 

încât , 
∆ ∆ π

( ) ( )B,Akd'B,'Ad = ( ) ( )C,Bkd'C,'Bd = , ( ) ( )A,Ckd'A,'Cd =  unde k este un număr 
real strict pozitiv, atunci există o asemănare de raport k a planului , unică  încât 

, , . 
π ka

( ) 'AAak = ( ) 'BBak = ( ) 'CCak =
Pentru demonstraţie se poate consulta [13, p. 80]. 
Din observaţia că orice triunghi este transformat printr-o asemănare într-un triunghi 

asemenea cu el şi teorema precedentă rezultă: două triunghiuri sunt asemenea dacă şi numai 
dacă există o asemănare care să transforme unul în celălalt. 

O primă consecinţă a acestui fapt este aceea că, întrucât în planul euclidian există 
triunghiuri asemenea necongruente, există asemănări ale planului care nu sunt izometrii. O 
altă consecinţă rezidă în motivaţia următoarei definiţii: 

Două figuri F şi F' ale planului π  se numesc asemenea cu coeficientul de asemănare k 
dacă există o asemănare  a planului ka π , încât ( ) 'FFak = . 

 
 

§7.  OMOTETIA ÎN PLAN 
 

Asemănarea particulară cea mai importantă, lăsând la o parte izometria, este omotetia 
de centru dat şi raport dat. Importanţa omotetiei derivă, în primul rând, din 

Teorema. Orice asemănare este produsul dintre o omotetie şi o izometrie. 
Demonstraţia este simplă. Dacă  este o asemănare de raport k şi  este o 

omotetie de raport 1 / k  şi centrul O un punct oarecare, atunci  este o 

asemănare de raport 

ka k/
Oh1

k/
Ok haf 1=

11
=⋅

k
k , deci este o izometrie. Relaţia de mai sus conduce la 

■ k
Ok hfa =

Pe de altă parte, omotetia este foarte utilă în rezolvarea problemelor de geometrie, 
fapt bine cunoscut şi care se poate constata din numeroase culegeri de probleme de 
geometrie. Din acest motiv considerăm că omotetia trebuie studiată înaintea asemănării şi 
chiar înaintea tratării izometriei în general. 

Definiţia sintetică a omotetiei poate fi introdusă foarte devreme în forma: 
Fie O un punct într-un plan π  şi k un număr real strict pozitiv. Omotetia de centru O 

şi raport k este o transformare a planului π  care asociază fiecărui punct M un punct M', astfel 
că O, M şi M' sunt coliniare în ordinile O – M – M'  sau O – M' – M  şi OM' = kOM. 



Capitolul 3 64

Evident că ordinea O – M – M' atrage k > 1, iar ordinea O – M' – M atrage k < 1. Pe 
de altă parte, există şi posibilitatea de a lua ordinele M – O – M' sau M' – O – M . Acest fapt 
ne determină să numim transformarea definită mai sus omotetie de gen 1, iar transformarea în 
care apar ordinile      M – O – M', sau M' – O – M , să o numim omotetie de gen 2. Cu această 
definiţie, considerând pe rând ordinile posibile, se pot demonstra principalele proprietăţi ale 
omotetiei. Ordinea de abordare a lor ar putea fi următoarea:  

- asocierea M'→M este omotetie de centru O şi raport l / k. Ea este inversa omotetiei 
de centru O şi raport k; 

- omotetia de raport k şi centru O multiplică distanţa între puncte prin factorul k; 
- omotetia transformă o dreaptă ce trece prin O în ea însăşi. Cu alte cuvinte, omotetiile 

de centru O invariază dreptele prin O; 
- omotetia de centru O transformă o dreaptă d ce nu trece prin O într-o dreaptă d' 

paralelă cu d; 
- omotetia de centru O şi raport k transformă un cerc ( )r,PC 0  într-un cerc ( )rk,PC  1

0  

unde  este omoteticul lui ; 1
0P 0P
Cu aceste puţine cunoştinţe privind omotetia putem să rezolvăm multe probleme 

interesante de geometrie. De exemplu, putem obţine majoritatea rezultatelor privind 
configuraţia “Cercul lui Euler” prin considerarea omotetiei inverse de centru G (centrul de 
greutate al triunghiului) şi raport 1/2 (pentru detalii se poate consulta [13, p. 91]). Ultimele 
două proprietăţi ale omotetiei, menţionate mai sus, permit abordarea unei clase mari de 
probleme de loc geometric, dacă sunt reformulate după cum urmează.  

- Locul geometric al punctului M', omoteticul punctului într-o omotetie de centru O şi 
raport k, este o dreaptă d', când M descrie o dreaptă d. Dacă d trece prin O, avem d' = d, iar în 
caz contrar avem d' || d. 

- Locul geometric al punctului M', omoteticul punctului M într-o omotetie de centru O 
şi raport k, este un cerc ( )rk,PC  1

0 , când  M descrie cercul ( )r,PC 0 , unde  este omoteticul 
lui . 

1
0P

0P

Ca aplicaţii menţionăm: 
Problema 1.  Fie triunghiul ABC cu vîrfurile B şi C fixe şi de arie constantă. Se cere 

locul geometric al vârfului A şi al centrului de greutate G al triunghiului. 
Soluţie (schiţă). Condiţiile: arie constantă şi BC – constant implică h constant, unde h 

este lungimea înălţimii din A. Aşadar, locul lui A este format din două drepte paralele cu BC 
la distanţa h de ea. Fie O mijlocul segmentului (BC). Punctul G este omoteticul lui A în 
omotetia de centru O şi raport 1/3. Deci locul geometric al lui G este format din două drepte 
paralele cu BC, fiecare la distanţa h/3 de BC. 

Problema 2.  Fie triunghiul ABC cu B şi C fixe şi unghiul A constant în măsură. Se 
cere locul geometric al punctului G (centrul de greutate al ∆ ABC). 

 Soluţie. Se ştie că în condiţiile problemei vârful A descrie două arce de cerc simetrice 
faţă de dreapta BC, cu extremităţile în B şi C, fără punctele B şi C. Rezultă că locul geometric 
al punctului G este format din două arce de cerc simetrice faţă de dreapta BC. 

Problema 3.  Unim un punct fix O cu un punct M variabil pe un cerc. Se cere locul 
geometric al punctelor care împart într-un raport dat segmentele OM. 

Soluţie. Un cerc ale cărui elemente se determină în funcţie de cele ale cercului dat. 
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În momentul în care elevii dispun de noţiunea de vector se poate trata omotetia cu 
metode vectoriale. Însăşi definiţia ei devine mai uşoară pentru că noţiunea de vector ne 
permite să surprindem simultan situaţiile de ordonare a punctelor întâlnite anterior. 

Definiţie.  Fie O un punct în planul π  şi k un număr real nenul. Omotetia de 
centru O şi raport k este o transformare a planului care aplică un punct M într-un punct M' dat 
de formula OMk'OM ⋅= . 

În această definiţie cuprindem omotetiile de ambele genuri (cele de gen 1 corespund 
la k pozitiv, iar cele de gen 2 la k negativ). Demonstraţiile proprietăţilor menţionate mai sus 
se simplifică pentru că nu trebuie să mai distingem cele două genuri de omotetie, dar ideile 
sunt în esenţă aceleaşi. În acest context vectorial putem să ne ocupăm de următoarele două 
proprietăţi ale omotetiilor:  

- Mulţimea omotetiilor de acelaşi centru formează un grup comutativ izomorf cu 
grupul multiplicativ al numerelor reale nenule. 

- Produsul a două omotetii  şi  este o omotetie având centrul coliniar cu O şi 

O', dacă  şi este o translaţie de vector 

k
Oh 'k

'Oh

1≠'kk 'OO  dacă 1='kk . Ca aplicaţie se poate 
demonstra teorema lui Menelaus (a se vedea [14, p. 88]). 

Omotetia în spaţiu se poate prezenta similar. Definiţia vectorială rămâne practic 
aceeaşi. Proprietăţile citate rămân valabile. La ele se pot adăuga următoarele: 

- omotetia spaţiului invariază dreptele şi planele care trec prin centrul omotetiei;  
- omotetia spaţiului transformă un plan care nu trece prin centru de omotetie într-un 

plan paralel cu el; 
- omotetia spaţiului de centru O şi raport k transformă o sferă  într-o sferă ( r,PS 0 )

( )rk,PS  1
0  unde  este omoteticul lui . 1

0P 0P

Aplicaţiile omotetiei în spaţiu sunt analoage cu cele ale omotetiei plane.  
Revenim la plan. Fie un punct fix O şi o omotetie . Introducem în plan un reper 

cartezian oarecare faţă de care avem 

k
Oh

( )00 y,xO , ( )y,xM  şi omoteticul său . 

Condiţia 

( )'y,'x'M

OMk'OM ⋅=  este echivalentă cu 

(7)   
( )
( )⎩

⎨
⎧

−+=
−+=

.yyky'y
,xxkx'x

00

00

Ecuaţiile (7) se numesc ecuaţiile omotetiei  în raport cu reperul cartezian ales. Ele 

pot fi luate ca definiţie a omotetiei în plan şi utilizate pentru a demonstra proprietăţile esen-
ţiale ale omotetiilor. Pentru a facilita asemenea demonstraţii putem alege reperul cu originea 
în O, deci şi . De exemplu, dacă M parcurge dreapta de ecuaţie 

, atunci coordonatele lui M' satisfac ecuaţia 

k
Oh

00 =x  00 =y
0=++ cbyax 0=++ ckbyax , deci M' 

parcurge o dreaptă paralelă cu cea dată. Similar, dacă M se află pe cercul de ecuaţie 
 coordonatele lui M' verifică ecuaţia . 

Deci M' se află pe cercul de rază kr şi de centru omotetic cu centrul cercului dat. Analog se 
pot demonstra alte proprietăţi ale omotetiei. Generalizarea la spaţiu a ecuaţiilor (7) este 
imediată. 

( ) ( ) 222 rbyax =−+− ( ) ( ) ( 222 krkbykax =−+− )

 
 
 



Capitolul 3 66

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Achiri 1. ş.a., Metodica predării matematicii, VoI. 1, Chişinău, Lumina, 1992. 
2. Anastasiei M., Metodica predării matematicii, Iaşi, Univ. “Al. I. Cuza”, 1985. 
3. Coţa A. ş.a., Matematică. Manual pentru clasa a IX-a, Geometrie şi trigonometrie, Bucureşti, 

EDP, 1986.  
4. Coţa A. ş.a., Matematică. Manual pentru clasa a X-a. Geometrie şi trigonometrie, Bucureşti, 

EDP, 1986.  
5. Cuculescu I. ş.a., Matematică. Manual pentru clasele VI-VIII. Geometrie, Bucureşti, EDP, 

1989.  
6. Duican L., Duican I., Transformări geometrice. Culegere de probleme, Bucureşti, Ed. şt. şi 

enciclopedică, 1987. 
7. Haimovici A., Grupuri de transformări, Bucureşti, EDP, 1968. 
8. Haimovici A. ş.a., Lecţii de geometrie elementară, Iaşi, Univ. “Al. I. Cuza”, 1975. 
9. Kolmogorov A.N. ş.a., Geometrie pentru clasele VI-VIII, Traducere din lb. Rusă, Bucureşti, 

EDP, 1979. 
10. Moise E., Floyd L., Downs Jr., Geometrie, Bucureşti, EDP, 1983. 
11. Pogorelov A. V., Geometrie. Manual pentru clasele 7-11 ale şcolii medii, Chişinău, Lumina, 

1992.  
12. Popescu O., Radu V., Metodica predării geometriei în gimnaziu, Bucureşti, EDP, 1983. 
13. Smaranda D., Soare N., Transformări geometrice, Bucureşti, Ed. Academiei Române,1988. 
14. Ţiteica G., Probleme de geometrie, Ediţia a VI-a, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1981. 
15. Udrişte C. ş.a., Matematică. Manual pentru clasa a XI-a.Geometrie analitică, Bucureşti, 

EDP, 1981. 
 

 
REZUMAT 

 
 După un scurt istoric al transformărilor geometrice, se introduce definiţia generală a unei 
asemenea transformări şi se particularizează la transformări care păstrează distanţa (izometrii) sau o 
multiplică cu un factor pozitiv nenul (asemănări). Se descriu pe rând şi se dau proprietăţi ale 
izometriilor: simetria centrală, simetria faţă de o dreaptă (plan), translaţia, rotaţia. Pentru fiecare se 
dau şi exprimări analitice. Se continuă cu proprietăţi ale asemănării, se studiază omotetia ca 
asemănare particulară şi se arată că orice asemănare este produsul unei omotetii cu o izometrie. Se 
aplică transformările geometrice în rezolvarea unor probleme de geometrie. Se pune în evidenţă 
structura generală a mulţimii izometriilor şi a mulţimii omotetiilor de acelaşi centru. 

 
TEMĂ DE CONTROL 

 
1. Arătaţi că simetricul unui cerc (unei sfere) faţă de un punct (dreapta, plan) este un 

cerc (sferă).  
 
2. Fie A, B două puncte fixe. Deduceţi poziţia unui punct M pe o dreaptă d încât 

lungimea liniei poligonale AMB să fie minimă.  
 
3. Demonstraţi că grupul translaţiilor este izomorf cu grupul aditiv al vectorilor din 

spaţiu.  
 

4. Exprimaţi analitic omotetia în spaţiu. 
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5. Demonstraţi existenţa cercului lui Euler folosind o omotetie cu centrul în ortocentrul 

triunghiului. Generalizaţi la tetraedru.  
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