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In acest document dorim sa prezentam o adaptare a unui sistem axiomatic semiformalizat pentru geometria in
plan si in spatiu. Spunem adaptare deoarece, pentru a micsora numarul de axiome, vom combina uneori doua sau trei
axiome pentru a forma una singura. De asemenea vom folosi anumite sinonime pentru a exprima mai usor anumite
rezultate matematice. Consideram utila parcurgerea acestui material inainte de a incepe studiul geometriei in spatiu
si al geometriei vectoriale.

Particularitatea sistemului axiomatic prezentat este folosirea notiunii primare de distanta, chiar de la inceput, ceea
ce implica automat cunoasterea structurii de corp ordonat arhimedian a multimii numerelor reale.

Predarea geometriei plane si in spatiu in gimnaziu urmeaza relativ �del constructia geometrica pe care o vom
prezenta in continuare. Materialul este inspirat de E. Moise, Geometrie elementara dintr-un punct de vedere superior,
Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1980.

Vom introduce notiunile si relatiile primare, cat si axiomele gradat, impartite in grupe, asociind principalele lor
consecinte.

Nu vom prezenta demonstratii decat extrem de rar, deoarece dorim ca materialul sa re�ecte ordinea introducerii
notiunilor si proprietatilor geometriei elementare, cat si sublinierea principalelor lor aplicatii. Demonstratiile integrale
pot � urmarite in cartea citata anterior. De asemenea o serie de rezultate importante vor � demonstrate in cadrul
cursului Didactica Matematicii predat in anul II la sectia Matematica.

Observatiile legate de metodica predarii notiunilor si rezultatelor din acest material sunt inspirate din O. Popescu,
V. Radu, Metodica predarii geometriei in gimnaziu, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

1 Axiome de incidenta (apartenenta) si consecintele lor

Pentru aceasta grupa de axiome introducem urmatoarele notiuni si relatii primare:

• notiunile primare: punct, dreapta, plan, spatiu;

• relatiile primare: apartenenta unui punct la o dreapta, apartenenta unui punct la un plan.

Notam spatiul cu S, punctele cu A,B, ..., dreptele cu a, b,... , planele cu α, β, .....
Relatiile primare le notam prin A ∈ d, A ∈ α. Daca A nu apartine dreptei a notam A /∈ a, iar daca B nu apartine

planului β notam B /∈ β.
Pentru simplitate, vom mai spune ca un punct se a�a pe o dreapta sau ca o dreapta trece printr-un punct, etc.
Facem observatia ca daca vorbim de doua puncte, se subintelege ca ele sunt distincte.

Axiomele de incidenta
(I0) Spatiul este o multime de puncte si dreptele, respectiv planele, sunt submultimi ale spatiului.

Introducem notiunile derivate de puncte coliniare / necoliniare si puncte coplanare / necoplanare.

(I1) (Axioma de determinare unica a dreptei) Fiind date doua puncte, exista o singura dreapta care trece prin cele
doua puncte.
Dreapta unic determinata de punctele A si B se noteaza cu AB.

(I2) Fiecare dreapta contine cel putin doua puncte. In S exista cel putin trei puncte necoliniare. Fiecare plan contine
cel putin un punct.

(I3) (Axioma de determinare unica a planului) Date trei puncte necoliniare, exista un singur plan care trece prin
cele trei puncte.
Planul unic determinat de punctele necoliniare A,B,C se noteaza cu (ABC).
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(I4) Daca doua puncte ale unei drepte apartin unui plan, atunci orice punct al dreptei apartine planului.

Consecinta: daca doua puncte ale unei drepte apartin unui plan, dreapta este inclusa in plan.

(I5) Daca doua plane au in comun un punct, ele mai au in comun cel putin inca un punct.

(I6) S contine cel putin patru puncte necoplanare.

Consecinte
Introducem notiunile derivate de punct exterior unei drepte, respectiv punct exterior unui plan.

C1) a) Pentru orice dreapta data exista cel putin un punct exterior ei. b) Pentru orice plan dat exista cel putin un
punct exterior lui.

C2) (Determinarea planului) a) Orice dreapta a si orice punct exterior ei A determina un plan unic, notat α := (a,A).
b) Doua drepte concurente a si b determina un plan unic, notat α := (a, b).

C3) Exista drepte ce nu apartin unui aceluiasi plan .
De�nim notiunea derivata de drepte necoplanare.

C4) Orice plan contine cel putin trei puncte necoliniare.

C5) Doua drepte distincte au cel mult un punct comun.

C6) O dreapta ce nu este inclusa intr-un plan are cu acesta cel mult un punct in comun.
Daca d ∩ α = {P} spunem ca dreapta d este incidenta planului α.

C7) Doua plane distincte �e nu au nici un punct comun, �e au o dreapta comuna.

Principalele consecinte ale axiomelor de incidenta sunt deci pozitiile relative a doua drepte, a unei drepte fata de
un plan si a doua plane. Deocamdata vom studia geometria fara a folosi notiunile derivate de drepte paralele, dreapta
paralela cu un plan, plane paralele.

Axiomele de incidenta ale geometriei in plan descriu proprietatile notiunilor primare de punct, dreapta, plan si a
relatiei primara de apartenenta a punctului la dreapta. Ele se pot formula astfel:

• Planul este o multime de puncte si dreptele sunt submultimi ale planului.

• (Axioma de determinare unica a dreptei) Fiind date doua puncte, exista o singura dreapta care trece prin cele
doua puncte.

• Fiecare dreapta contine cel putin doua puncte. Exista cel putin trei puncte necoliniare in plan.

Consecintele acestora sunt existenta punctelor exterioare unei drepte date si pozitiile relative a doua drepte in plan.

Observatii privind predarea acestor axiome si consecinte ale lor in gimnaziu

Axiomele de incidenta sunt singurele care se predau elevilor in clasa a VI-a, respectiv a VIII-a.
Este important ca atunci cand se introduc pozitiile relative a doua drepte, a unei drepte fata de un plan, respectiv

a doua plane, sa se sublinieze ca aceste pozitii relative sunt determinate de intersectia celor doua obiecte geometrice.
Introducerea lor sa se faca printr-o schema logica, argumentele bazandu-se pe axiomele precedente.

Chiar daca axioma paralelelor se introduce intr-un sistem axiomatic dupa studiul tuturor proprietatilor de in-
cidenta, ordine, congruenta, elevilor li se preda imediat dupa introducerea axiomelor de incidenta, deoarece apare
naturala de�nirea dreptelor paralele, a dreptei paralela cu un plan si a planelor paralele, in momentul in care se stu-
diaza pozitiile relative ale obiectelor geometrice.
Notiunile primare de punct, dreapta, plan au fost intalnite de elevi in clasele I-V, dar sensul in care le-au utilizat nu
acopera sfera conceptelor abstracte cu care se opereaza in clasa a VI-a.
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Sugestii utile formarii conceptelor de baza ale geometriei
Punctul: pentru ca elevii sa-si imagineze punctul ca o entitate mentala, abstracta, parcurgem etapele:

1. desenam un punct;

2. observam ca putem folosi creioane de grosimi diferite;

3. intotdeauna ne putem imagina o urma mai mica decat cea lasata pe caiet (sau pe tabla), deci treptat aceasta
urma nu va mai � vizibila cu ochiul liber;

4. �ind atat de �mic�, ne imaginam punctul fara greutate;

5. putand � desenat ca intersectia a doua drepte de exemplu, ne putem imagina ca punctul de fapt nu are forma;

6. astfel, apare ideea unui punct fara intindere, greutate, forma, punct ce poate exista evident doar mental.

Dreapta:

1. elevii traseaza cu ajutorul riglei o dreapta; (de fapt un segment)

2. folosind doua creioane ascutite diferit, pastrand nemiscata rigla, vor trasa o singura dreapta sau doua?

3. putem desena drepte din ce in ce mai subtiri, pana cand devin invizibile;

4. dreapta nu mai are deci grosime, avem o imagine mentala a acesteia, deci ea va � automat o multime de puncte
abstracte, fara atribute senzoriale.

Primele tipuri de probleme rezolvate de elevii din clasa a VI-a sunt menite sa ii deprinda sa stabileasca relatia de
apartenenta sau nonapartenenta a unui punct la o dreapta, ceea ce intareste �realitatea� ca dreapta este o multime
de puncte, apoi ei transcriu relatia folosind simbolistica matematica. Fiind date mai multe puncte, diferite doua cate
doua, elevii sunt pusi sa formeze toate grupele de cate doua puncte, astfel incat oricare doua grupe sa difere printr-un
punct, apoi precizeaza toate dreptele determinate de punctele date.

Repetam observatia ca si la inceputul clasei a VIII-a este util sa se formeze conceptele geometrice tot prin cercetarea
directa a corpurilor materiale. Chiar daca elevii au operat mental cu concepte abstracte timp de doi ani, ele erau unele
mai simple, in plan, astfel ca utilizarea intuitiei devine din nou stringenta. Ideal ar � parcurgerea urmatoarelor etape.

1. Prezentarea unui model material al problemei propuse, insotit de comentarii intuitive, nu neaparat strict riguroase
din punct de vedere al terminologiei.

(a) De exemplu, sa presupunem ca vrem sa demonstram ca un plan taie doua plane paralele dupa drepte paralele;
putem simboliza cele doua plane paralele prin placi subtiri de poliestiren, iar planul ce le intersecteaza printr-
o placa de plastic rigid (sau metal), care perforeaza efectiv placile de poliestiren. Vedem astfel concret ca
intersectiile sunt �paralele�. Profesorul este obligat sa-si pregateasca o trusa bogata cu modele geometrice
adecvate studiului geometriei in spatiu.

(b) In cazul in care profesorul dispune de calculator si videoproiector, el poate apela la o serie de soft-uri
educationale, precum AEL sau Geogebra, extrem de utile in prezentarea intuitiva a obiectelor geometrice
in spatiu. Personal consider ca predarea folosind modelarea gra�ca pe calculator este mai e�cienta pentru
generatiile actuale de elevi decat vechile modele. Ideal ar � o imbinare a mijloacelor didactice.

2. Realizarea unor desene care sa redea aspectele spatiale ale modelelor materiale. Deoarece toate desenele se fac pe
tabla, planul de desen este deci unul vertical. Chiar daca elevii deseneaza pe un plan orizontal, ei copie desenul
de pe tabla, deci il vor realiza ca si cum ar � intr-unul vertical. Pentru a putea desena bidimensional un corp
tridimensional sunt utile cateva conventii de desen:

• toate segmentele paralele cu planul de desen vor � reprezentate prin segmente congruente cu cele date, iar
cele perpendiculare pe planul de desen vor � paralele intre ele si inclinate fata de primele, de regula, cu un
unghi de 45;

• toate celelalte linii si segmente vor � inclinate cu un alt unghi ales convenabil; dreptele paralele vor � astfel
reprezentate in planul desenului tot prin drepte paralele;

• anumite linii care in realitate nu se vad for � desenate punctat.
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3. Realizarea rationamentelor in care se opereaza cu abstractiunile intuite. Se subliniaza ipotezele problemei, con-
cluzia, se schiteaza acestea folosind simbolistica uzuala, apoi se trece la o demonstratie deductiva (ori analitica,
prin reducere la absurd, etc, dupa cum o cere problema) motivand riguros �ecare pas si folosind limbajul matem-
atic corespunzator. In aceasta etapa nu mai sunt permise exprimari sau scrieri aproximative.

Cum ar trebui predate axiomele de incidenta in clasa a VIII-a? Mai intai aceste axiome se intuiesc cu ajutorul unor
materiale didactice. Apoi se recomanda plasarea in clasa a unui panou care sa contina aceste axiome, ca atunci cand
elevii vor demonstra o teorema, sa poata apela usor la axiomele folosite. Fiecare notiune derivata este introdusa dupa
ce, bazandu-ne pe anumite axiome, demonstram ca exista in spatiu entitatile pe care dorim sa le de�nim.

De exemplu, inainte de a de�ni dreptele necoplanare, demonstram consecinta C3 de mai sus, si anume demonstram
ca exista doua drepte care nu sunt situate intr-un acelasi plan. Capitolul legat de pozitiile relative ale obiectelor
geometrice din spatiu este in intregime esential pentru intelegerea tuturor rezultatelor predate ulterior in clasa a
VIII-a. De exemplu ele vor � esentiale in studiul poliedrelor.

La incheierea capitolului introductiv in studiul geometriei in spatiu, se recomanda realizarea unei scheme recapitu-
lative, in care introducerea tuturor situatiilor sa se faca unitar, de exemplu pornind de la cazul in care intersectia celor
doua corpuri geometrice este vida.

• Pozitia relativa a punctelor si dreptelor

� punct exterior dreptei

� punct care apartine dreptei

• Pozitia relativa a doua drepte

� coplanare:

∗ paralele

∗ concurente

∗ coincid

� necoplanare

• Pozitia relativa a unei drepte fata de un plan

� paralela cu planul

� incidenta planului (are un singur punct comun cu planul)

� inclusa in plan

• Pozitia relativa a doua plane

� paralele

� au o dreapta comuna

� coincid

In ultimii ani pozitiile relative a doua obiecte geometrice nu sunt introduse in lectii consecutive. Unitatea de invatare
�Relatii intre puncte, drepte si plane� se preda astfel:

• se dau axiomelor de incidenta

• se de�nesc piramida si prisma

• se introduc pozitiile relative a doua drepte in spatiu, axioma paralelelor si tranzitivitatea relatiei de paralelism
pe multimea dreptelor din spatiu

• se de�nesc notiunile de unghi a doua drepte in spatiu si de drepte perpendiculare

• se introduc pozitiile relative ale dreptei si planului si o parte din teoremele legate de paralelismul unei drepte cu
un plan

• se de�neste notiunea de dreapta perpendiculara pe un plan
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• se de�nesc planele paralele, deci se de�nitiveaza pozitiile relative a doua plane

• se demonstreaza teoremele legate de plane paralele

Personal consider ca acest tip de predare nu urmareste pasii logici ce apar in orice sistem axiomatic, pasi care erau
pastrati pe cat posibil in predarea geometriei acum zece ani, evident cu o serie de adaptari didactice, fara a incarca
manualele cu axiome inutile, inlocuindu-le pe cat posibil cu probleme de constructie cu rigla si compasul. Rezultatul
este o invatare in cascada a unor notiuni aparent nelegate unele de altele. Se neglijeaza astfel logica interna a geometriei.
Cu atat mai mult se simte nevoia unei scheme recapitulative de tipul celei expuse mai sus la �nalul unitatii de invatare.
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2 Axiomele distantei si consecintele lor

Introducem o noua notiune primara, cea de distanta.

(D0) Functia distanta este o funcµie d : S × S → R.

(D1) d(A,B) ≥ 0 ∀A,B ∈ S;

(D2) d(A,B) = 0⇔ A = B, ∀A,B ∈ S;

(D3) d(A,B) = d(B,A) ∀A,B ∈ S.

Vom demonstra ulterior ca functia distanta veri�ca si inegalitatea triunghiulara.

Introducem notiunea derivata de sistem de coordonate pe o dreapta.

De�nitie Fie dreapta l ⊂ S. Se numeste sistem de coordonate (sau rigla) pe dreapta l o functie bijectiva f : l→ R
cu proprietatea ca

∀A,B ∈ l, avem d(A,B) = |f(B)− f(A)|. (1)

Numarul f(A) se numeste coordonata lui A ∈ l relativ la sistemul de coordonate f.

Observam ca in de�nitia anterioara era su�cient sa cerem ca f sa �e surjectiva, deoarece din (D2) rezulta ca orice
functie f : l→ R ce satisface relatia (1) este injectiva.

(D4) (Axioma riglei) Orice dreapta admite cel putin un sistem de coordonate.

Consecinta Orice dreapta este o multime in�nita.

Propoziµie Fie f : l → R un sistem de coordonate pe dreapta l, ε = ±1 si a ∈ R. Atunci functia hf,ε,a : l → R,
hf,ε,a(P ) = εf(P ) + a este sistem de coordonate pe l.

Demonstraµie Fie x ∈ R oarecare si numarul real x−a
ε . Cum f este surjectiva ∃A ∈ l a.î. f(A) = x−a

ε ⇔
hf,ε,a(A) = x. Deci hf,ε,a este surjectie. Fie A,B ∈ l oarecare:

|hf,ε,a(B)− hf,ε,a(A)| = |εf(B)− εf(A)| = |ε||f(B)− f(A)| = d(A,B).

Astfel, hf,ε,a este un sistem de coordonate pe l.
Observam ca hf,−1,0 reprezinta schimbarea sensului unui sistem de coordonate, iar hf,1,a este translarea de marime a
a sistemului de coordonate f .

Teorema de asezare a riglei Fie dreapta l si A,B ∈ l distincte. Atunci exista un sistem de coordonate g pe l cu
g(A) = 0 si g(B) > 0.

Demonstraµie Fie f un sistem de coordonate pe l, a = f(A) ³i hf,1,−a sistemul de coordonate dat de propozitia
anterioara. Avem hf,1,−a(A) = f(A) − a = 0. Daca hf,1,−a(B) > 0 de�nim g = hf,1,−a, iar daca hf,1,−a(B) < 0
consideram g = −hf,1,−a = hf,−1,a.

Sistemul de coordonate g dat de teorema riglei se nume³te sistemul de coordonate cu originea A ³i B pozitiv.

Propozitia urmatoare determina toate sistemele de coordonate ale unei drepte date.
Propoziµie Fie l o dreapta si f , g doua sisteme de coordonate pe l. Atunci ∃ε ∈ {−1,+1} ³i a ∈ R a.î. g = hf,ε,a.
Demonstraµie Fie P0 ∈ l a.î. f(P0) = 0 ³i �e a = −g(P0). Avem pentru ∀P ∈ S:

|f(P )| = |f(P )− f(P0)| = d(P, P0) = |g(P )− g(P0)| = |g(P ) + a|,

adica f(P ) = ±(g(P ) + a). Presupunem prin reducere la absurd ca ∃P1, P2 ∈ S\{P0} a.î.
{

f(P1) = g(P1) + a
f(P2) = g(P2)− a

. Avem:

|g(P2)− g(P1)| = d(P1, P2) = |f(P2)− f(P1)| = | − g(P2)− a− g(P1)− a| =
= |g(P1) + g(P2) + 2a|.
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Cazul I. g(P2)− g(P1) = g(P1) + g(P2) + 2a⇒ g(P1) = −a = g(P0)⇒ P0 = P1 fals.

Cazul II. g(P2)− g(P1) = −g(P1)− g(P2)− 2a⇒ g(P2) = −a = g(P0)⇒ P0 = P2 fals.

Deci ∀P ∈ S avem sau f(P ) = g(P ) + a ⇔ g = hf,1,−a sau f(P ) = −g(P )− a ⇔ g = hf,−1,−a.

Observatii de natura metodica

Incepand cu clasa a V-a si terminand cu clasa a VIII-a, la orele de algebra elevii au reprezentat numerele naturale,
apoi rationale pozitive, intregi, rationale negative si in �nal reale prin puncte pe axa numerelor. Au stabilit astfel la
nivel mental o bijectie intre multimea numerelor reale si cea a punctelor dreptei. Deci, intr-un mod neriguros, elevii
au fost familiarizati cu ideea de distanta si sistem de coordonate. In manualele mai vechi de clasa a VI-a se introducea
chiar axioma de asezare a riglei.

La orele de geometrie au avut o serie de activitati care s  pun  în evidenµ  necesitatea unui etalon comun pentru
efectuarea unor m sur tori, exerciµii de m surare sau de estimare a lungimilor unor segmente (care s  reprezinte laturi
ale unor �guri geometrice plane), de alegere a celei mai potrivite unit µi de m sur  pentru un context dat, exerciµii
de comparare a lungimilor unor segmente, exerciµii de transformare a unit µilor standard de m sur  pentru lungime,
exerciµii de calculare a perimetrului unor �guri geometrice. De asemenea cunosteau intuitiv inegalitatea triunghiulara
si o foloseau in rezolvarea unor probleme geometrice de minim. Deci ideea de distanta si sistem de coordonate este
introdusa in mod intuitiv elevilor pe parcursul orelor de matematica in gimnaziu. Mijlocul unui segment este obtinut
prin masurare cu ajutorul riglei gradate, inexact dar sugerand posibilitatea folosirii unei rigle ideale, ca in teoremele
din sectiunea urmatoare. Ulterior mijlocul unui segment se construieste cu ajutorul riglei negradate si a compasului.
Observam prezenta in umbra a doua sisteme axiomatice, unul bazat pe functia distanta, celalalt �ind cel introdus de
David Hilbert, in care existenta sistemul de coordonate pe o dreapta poate � demonstrata de abea dupa introducere
grupelor de axiome de continuitate.

Faptul ca exista o bijectie intre multimea punctelor oricarei drepte si multimea numerelor reale va ajuta la intro-
ducerea unei alte relatii derivate, aceea de �a � intre� pe multimea punctelor, in sectiunea urmatoare. Chiar daca elevii
nu cunosc o constructie riguroasa a multimii numerelor reale, ei stiu sa compare numere rationale. Relatia de ordine
pe multimea numerelor rationale, cat si cea pe multimea numerelor reale (chiar daca neriguros introdusa) ii ajuta sa
�simta� cand un punct-abstract este situat intre alte doua puncte-abstracte.
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3 Teoreme de ordine / separare

Introducem acum relatia derivata a � intre.

De�nitie Fie doua puncte A si B. Spunem ca punctul C este intre A si B (notam A−C −B) daca C este diferit
de A si B si veri�ca relatia d(A,C) + d(C,B) = d(A,B).

Daca C nu este intre A si B notam A− C −B.

Proprietati de ordine

Folosind bijectia intre multimea punctelor dreptei si multimea numerelor reale, bijectie data de un sistem de coordo-
nate, se demonstreaza urmatoarele proprietati ale relatiei a � intre:

Teorema
1) Daca A−B − C, atunci A,B,C sunt coliniare si diferite.
2) Daca A−B − C, atunci C −B −A.
3) Dintre oricare trei puncte distincte de pe o dreapta, unul si numai unul este situat intre celelalte doua.
4) Oricare patru puncte distincte de pe o dreapta pot � notate intr-o ordine A,B,C,D astfel ca A−B − C −D.
5) Daca A,B sunt doua puncte distincte oarecare, atunci exista un punct C astfel ca A−B −C si exista un punct

D astfel ca A−D −B.

In toate aceste demonstratii este esentiala proprietatea urmatoare.
Lema Fie A,B,C ∈ l si f un sistem de coordonate pe l. Daca (f(A) < f(B) < f(C)) ∨ (f(A) > f(B) > f(C)⇒

A−B − C.

Introducem notiunile derivate de segment, semidreapta, unghi, triunghi.

Segmentul de capete A,B este notat cu [AB] si se de�neste prin [AB] = {C /A− C −B} ∪ {A,B}.

Fie A, B ∈ S. Semidreapta [AB se de�neste prin [AB = {C /C −A−B}.
Reuniunea a doua semidrepte cu aceeasi origine se numeste unghi. Notam ∠ABC = [BA ∪ [BC. Introducem

cazurile particulare de unghi alungit si unghi cu laturile in prelungire.
Numim triunghi reuniunea a trei segmente determinate de trei puncte necoliniare. Daca A,B,C sunt necoliniare,

triunghiul ABC este notat 4ABC = [AB] ∪ [BC] ∪ [CA]. Se de�nesc si notiunile de varf, laturi pentru unghi si de
varfuri, laturi, unghiuri pentru triunghi.

De�nitie Se numeste mijlocul unui segment [AB] un punct M cu A−M −B si d(A,M) = d(M,B).

Teorema 5 Orice segment are un mijloc unic.

De�nitie O multime nevida A este convexa daca ∀P,Q ∈ A⇒ [PQ] ⊂ A.
Exemple de multimi convexe: o multime formata dintr-un singur punct, orice segment, orice dreapta, orice plan, spatiul
intreg.

Proprietati de separare

(SP) axioma de separare a planului Data o dreapta l intr-un plan α, multimea punctelor planului α ce nu apartin
dreptei l este reuniunea a doua multimi P1, P2 disjuncte, a.i.

• �ecare dintre ele este convexa si

• daca A ∈ P1 si B ∈ P2, atunci [AB] ∩ l 6= ∅.

Fiecare din cele doua multimi P1, P2 poarta numele de semiplan marginit de dreapta l. Dreapta l se numeste frontiera
a semiplanelor respective.
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Daca in planul α este data dreapta l si un punct oarecare P /∈ l, observam ca P1 = {Q ∈ α\l | [PQ] ∩ l = ∅} si
P2 = {Q ∈ α\l | [PQ] ∩ l 6= ∅}.

Teorema (Pash ) Fie A,B,C trei puncte necoliniare si l o dreapta din planul acestora care nu trece prin nici unul
dintre ele. Daca pe l exista un punct situat intre doua din punctele A,B,C, atunci pe l exista de asemenea un punct
situat intre alte doua din punctele date.

Facem observatia ca in lucrarile lui Pash aceasta teorema apare ca o axioma, si axioma de separare a planului este
o teorema demonstrata cu ajutorul axiomei lui Pash.

Cu ajutorul notiunii de semiplan se de�nesc notiunile derivate: interiorul unui unghi, respectiv interiorul unui
triunghi.

De�nitie Interiorul ∠BAC este intersectia semiplanului marginit de dreapta AB care contine punctul C cu semi-
planul marginit de dreapta AC care contine punctul B. Interiorul 4ABC este intersectia urmatoarelor trei semiplane:
semiplanul marginit de AB, care contine punctul C; semiplanul marginit de BC, care contine punctul A; semiplanul
marginit de CA, care contine punctul B.

Se poate demonstra ca interiorul unui unghi, respectiv interiorul unui triunghi sunt multimi convexe.

Proprietati de incidenta bazate pe axiomele de separare in plan.

P1) Daca P si Q, respectiv Q si T sunt de o parte si de alta a dreptei d, atunci P si T sunt de aceeasi parte a dreptei d.

P2) Daca P si Q sunt de o parte si de alta a dreptei d, iar Q si T sunt de aceeasi parte a dreptei d, atunci P si T
sunt de o parte si de alta a dreptei d.

P3) Fie data o dreapta d si o semidreapta care isi are originea pe dreapta, dar nu este inclusa in dreapta. Atunci
toate punctele semidreptei, cu exceptia originii, sunt de aceeasi parte a dreptei.

P4) Fie d o dreapta, A ∈ d si B /∈ d. Atunci toate punctele semidreptei (AB sunt de aceeasi parte a lui d.

P5) Orice latura a unui triunghi este inclusa, cu exceptia capetelor ei, in interiorul unghiului opus ei.

P6) Daca F ∈ IntB̂AC, atunci (AF ⊂ IntB̂AC.

P7) Fie 4ABC si punctele F,D,G astfel incat B − F − C, A− C −D si A− F −G. Atunci G ∈ IntB̂CD.

P8) Fie d o dreapta, A,F ∈ d distincte, B,G doua puncte situate de o parte si de alta a lui d. Atunci (FB)∩(AG = ∅.

P9) In 4FBC, �e Aun punct intre F si C, iar D un punct astfel incat D,B sunt de aceeasi parte a dreptei FC.
Atunci (AD intersecteaza sau pe (FB) sau pe (BC).

P10) (Teorema transversalei) Daca D ∈ IntB̂AC, atunci (AD intersecteaza pe (BC) intr-un punct.

De�nitie Fie patru puncte coplanare A,B,C,D, cu proprietatea ca oricare trei dintre ele sunt necoliniare. Re-
uniunea segmentelor [AB], [BC], [CD], [DA] se numeste patrulater si se noteaza cu ABCD. Patrulaterul ABCD este
convex daca �ecare latura este situata intr-unul din semiplanele determinate de latura opusa.

Teorema Diagonalele unui patrulater convex se intersecteaza intotdeauna.

(SS) Axioma de separare a spatiului Fie α un plan. Multimea tuturor punctelor spatiului care nu apartin
planului α este reuniunea a doua multimi S1 si S2 cu proprietatile:

• S1 si S2 sunt multimi convexe si

• daca P ∈ S1 si Q ∈ S2, atunci [PQ] ∩ α 6= ∅.
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Multimile anterioare S1 si S2 se numesc semispatiile marginite de planul α. Planul α se numeste frontiera celor doua
semispatii.

Se poate demonstra ca �ecare din S1 si S2 este nevida si contine cel putin patru puncte necoplanare.

De�nitie Fie P1 si P2 doua semiplane de aceeasi frontiera l, nesituate intr-un acelasi plan. Atunci P1 ∪ P2 ∪ l se
numeste unghi diedru. Dreapta l este muchia unghiului diedru. Multimile P1 ∪ l, P2 ∪ l se numesc fetele unghiului
diedru.

Interiorul unui unghi diedru P1 ∪ P2 ∪ l este intersectia urmatoarelor semispatii: semispatiul marginit de α1, ce
contine pe P2 si semispatiul marginit de α2, ce contine pe P1, unde α1, α2 sunt planele ce contin pe P1, respectiv P2.

Se poate demonstra ca interiorul unui unghi diedru este o multime convexa.
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4 Teoreme de congruenta

Congruenta segmentelor

Introducem relatia derivata de congruenta a segmentelor.
De�nitie Segmentele [AB] si [CD] sunt congruente daca d(A,B) = d(C,D). Notam [AB] ≡ [CD].

Se demonstreaza urmatoarele teoreme ce dau proprietatile relatiei de congruenta de multimea segmentelor din
spatiu.

Teorema 1 Relatia de congruenta pe multimea segmentelor din spatiu este o relatie de echivalenta.

Teorema 2 (de constructie a unui segment congruent cu un segment dat) Fie segmentul [AB] si semidreata [CD.
Atunci exista un singur punct E ∈ [CD astfel incat [AB] ≡ [CE].

Teorema 3 (de adunare a segmentelor) Daca (A−B − C) ∧ (A′ −B′ − C ′) ∧ ([AB] ≡ [A′B′]) ∧ ([BC] ≡ [B′C ′])
atunci [AC] ≡ [A′C ′].

Teorema 4 (de scadere a segmentelor) Daca (A−B − C) ∧ (A′ −B′ − C ′) ∧ ([AB] ≡ [A′B′]) ∧ ([AC] ≡ [A′C ′])
atunci [BC] ≡ [B′C ′].

O alta varianta de de�nire a mijlocului unui segment este urmatoarea.
De�nitie Mijlocul unui segment este un punct situat intre capetele segmentului ce imparte segmentul in doua

segmente congruente.

Teorema 5 Orice segment are un mijloc unic.

Congruenta unghiurilor

Pentru a introduce relatia derivata de congruenta a unghiurilor, introducem mai intai notiunea primara de masura
a unghiurilor printr-un set de axiome. Notam cu U multimea unghiurilor din spatiu.

(M0) Masura unghiurilor este o functie m : U → [0, 180].

(M1) (Axioma de contructie a unui unghi) Fie [AB o semidreapta situata pe frontiera unui semiplan P. Pentru
orice numar real α ∈ [0, 180], exista o semidreapta unica [AC cu C ∈ P a.i. m(ĈAB) = α.

(M2) (Axioma adunarii unghiurilor) Daca D ∈ IntB̂AC atunci m(B̂AC) = m(B̂AD) +m(D̂AC).

De�nitie Daca doua unghiuri au o latura comuna si celelate doua laturi sunt semidrepte opuse, spunem ca sunt
adiacente suplementare.

(M3) (Ax. suplementului) Daca doua unghiuri sunt adiacente suplementare, atunci ele au suma masurilor 180.

Datorita acestei axiome extindem denumirea de unghiuri suplementare pentru orice unghiuri cu suma masurilor de
180.

De�nitie Doua unghiuri sunt congruente daca au aceeasi masura. Notam ∠ABC ≡ ∠A′B′C ′.

Pe baza acestor axiome se demosntreaza o serie de teoreme analoage celor de la congruenta segmentelor.

Teorema 6 Relatia de congruenta pe multimea unghiurilor este o relatie de echivalenta.

Teorema 7 (de constructie a unui unghi congruent cu un unghi dat) Fie unghiul ∠BAC, semidreapta [A′C ′ si
H un semiplan a carui frontiera contine pe [A′C ′. Atunci exista o unica semidreapta [A′B′ cu B′ ∈ H astfel incat
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∠BAC ≡ ∠B′A′C ′.

Teorema 8 (de adunare a unghiurilor) Daca (D ∈ Int∠BAC) ∧ (D′ ∈ Int∠B′A′C ′) ∧ (∠BAD ≡ ∠B′A′D′) ∧
(∠DAC ≡ ∠D′A′C ′), atunci ∠BAC ≡ ∠B′A′C ′.

Teorema 9 (de scadere a unghiurilor) Daca (D ∈ Int∠BAC) ∧ (D′ ∈ Int∠B′A′C ′) ∧ (∠BAD ≡ ∠B′A′D′) ∧
(∠BAC ≡ ∠B′A′C ′), atunci ∠DAC ≡ ∠D′A′C ′.

Putem introduce acum primele notiuni de perpendicularitate.

De�nitie Un unghi este drept daca masura sa este 90.

Se poate demonstra ca un unghi este drept daca si numai daca el este congruent cu suplementul sau adiacent.

De�nitie Doua semidrepte cu aceeasi origine sunt perpendiculare daca reuniunea lor este un unghi drept. In acest
caz spunem ca si dreptele AB si AC sunt perpendiculare.

Observam ca deocamdata putem vorbi de drepte perpendiculare doar in ipoteza ca ele sunt concurente. Dupa ce
vom studia proprietati de paralelism vom putea da o de�nitie mai generala, folosind notiunea de unghi a doua drepte.

Unghiurile cu masura mai mica de 90 se numesc ascutite. Cele cu masura mai mare de 90 se numesc obtuze.
Doua unghiuri cu suma masurilor 90 se numesc complementare.
Doua unghiuri sunt opuse la varf daca laturile lor formeaza o pereche de semidrepte opuse.

Teorema 10 Daca doua unghiuri sunt opuse la varf, atunci ele sunt congruente.

Consecinta Daca doua drepte concurente formeaza un unghi drept, atunci ele formeaza patru unghiuri drepte.

Congruenta triunghiurilor

De�nitie Fie triunghiurile ABC si DEF . O bijectie intre varfurile acestora {A,B,C} → {D,E, F} se numeste
corespondenta. Ea induce o corespondenta intre laturi si una intre unghiuri (vom spune laturi corespondente, respectiv
unghiuri corespondente).

Daca orice pereche de laturi corespondente sunt congruente si orice pereche de unghiuri corespondente sunt con-
gruente, atunci corespondenta se numeste congruenta.

Spunem ca4ABC este congruent cu 4DEF daca exista o congruenta intre varfurile lor. Notam4ABC ≡ 4DEF .

Exista o singura axioma legata de congruenta a doua triunghiuri:

(LUL) Fie data o corespondenta intre doua triunghiuri sau intre un triunghi si el insusi. Daca doua laturi si unghiul
care-l formeaza de la primul triunghi sunt respectiv congruente cu elementele corspunzatoare de la al doilea triunghi,
atunci corespondenta este o congruenta.

Folosind rezultatele anterioare legate de congruenta segmentelor, unghiurilor si triunghiurilor, obtinem urmatoarele
teoreme referitoare la congruenta triunghiurilor.

Teorema 11 Daca doua laturi ale unui triunghi sunt congruente, atunci unghiurile opuse lor sunt congruente.

De�nitie Se numeste triunghi isoscel un triunghi cu cel putin doua laturi congruente. Triunghiul care nu este
isoscel se numeste scalen. Triunghiul cu trei laturi congruente se numeste echilateral.

Corolar Orice triunghi echilateral are toate laturile congruente.

Teorema 12 (ULU) Fie data o corespondenta intre doua triunghiuri sau intre un triunghi si el insusi. Daca doua
unghiuri si latura alaturata a primului triunghi sunt respectiv congruente cu elementele corespunzatoare ale celui de-al
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doilea triunghi, atunci corespondenta este o congruenta.

Corolar Daca doua unghiuri ale unui triunghi sunt congruente, atunci laturile opuse acestora sunt congruente.

Corolar Orice triunghi cu toate unghiurile congruente este echilateral.

Teorema 13 (LLL) Fie data o corespondenta intre doua triunghiuri sau intre un triunghi si el insusi. Daca toate
perechile de laturi corespondente sunt congruente, atunci corespondenta este o congruenta.

Facem observatia ca se poate demonstra si o teorema de tip LUU dar de abea dupa demonstrarea unor inegalitati
triunghiulare in sectiunea urmatoare.

De�nitie Bisectoarea unui unghi este o semidreapta inclusa in interiorul unghiului care il imparte in doua unghiuri
congruente.

Teorema 14 Orice unghi are o bisectoare unica.

Proprietatile de congruenta anterioare sunt folosite la demonstrarea existentei perpendicularelor.

Teorema 15 (existenta perpendicularelor) In interiorul unui plan, intr-un punct al unei drepte, se poate ridica
o perpendiculara unica pe acea dreapta. Dintr-un punct exterior unei drepte se poate cobora o perpendiculara unica
pe acea dreapta.

Pentru demonstrarea unicitatii se foloseste reducerea la absurd si teorema 7.
O alta demonstratie a unicitatii poate folosi urmatoarea inegalitate geometrica:

Teorema 16 (teorema unghiului exterior) Orice unghi exterior este mai mare decat �ecare din unghiurile
interioare neadiacente lui.
Observam ca am folosit aici notiunea de unghi mai mic decat altul. Vom introduce de�nitiile in sectiunea urmatoare.
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5 Inegalitati geometrice

De�nitie ∠ABC < ∠DEF daca m(∠ABC) < m(∠DEF ).

Propozitie ∠ABC < ∠DEF daca exista G ∈ Int(∠DEF ) astfel incat ∠ABC ≡ ∠GEF .

De�nitie [AB] < [CD] daca d(A,B) < d(C,D).

Propozitie [AB] < [CD] daca exista E cu C − E −D astfel incat [AB] ≡ [CE].

De�nitie Dat 4ABC si A− C −D, spunem ca ∠BCD este unghi exterior triunghiului ABC. Orice triunghi are
sase unghiuri exterioare.

Teorema 1 (teorema unghiului exterior) Orice unghi exterior este mai mare decat �ecare din unghiurile inte-
rioare neadiacente lui.

Teorema 2 Daca doua laturi ale unui triunghi nu sunt congruente, atunci unghiurile opuse lor nu sunt congruente
si unghiul mai mare se opune laturii mai mare.

Teorema 3 Daca doua unghiuri ale unui triunghi nu sunt congruente, atunci laturile opuse lor nu sunt congruente
si latura mai mare se opune unghiului mai mare.

Teorema 4 Cel mai scurt segment dintre segmentele ce unesc un punct �xat A cu punctele unei drepte date este
segmentul perpendicular dus din A pe dreapta.

Teorema 5 (inegalitatea triunghiulara) In orice triunghi, suma lungimilor a doua laturi oarecare este mai mare
decat lungimea celei de a treia laturi.

Teorema 6 (a articulatiei) Daca doua laturi ale unui triunghi sunt congruente, respectiv, cu alte doua laturi
ale unui triunghi, iar unghiul dintre primele este mai mare decat unghiul dintre ultimele, atunci latura opusa primului
unghi este mai mare decat latura opusa ultimului unghi.

Teorema 7 (LUU) Fie data o corespondenta intre doua triunghiuri sau intre un triunghi si el insusi. Daca doua
unghiuri si o latura nealaturata ambelor unghiuri din primul triunghi sunt congruente cu elementele corespunzatoare
din cel de al doilea triunghi, atunci corespondenta este o congruenta.
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6 Axioma paralelelor si propozitii echivalente cu ea

Conditii su�ciente pentru paralelism

De�nitie Doua drepte sunt paralele daca sunt situate in acelasi plan si nu se intersecteaza. Notam l1 ‖ l2.

Deocamdata nu vom folosi axioma paralelelor. Rezultatele geometrice ce pot � demonstrate fara aceasta axioma
formeaza asa-numita geometrie absoluta.

Teorema 1 Daca doua drepte sunt coplanare si sunt perpendiculare pe o aceeasi dreapta, atunci ele sunt paralele.
Din teorema precedenta rezulta existenta dreptelor paralele.

Teorema 2 Fie data o dreapta si un punct exterior ei. Atunci exista cel putin o dreapta ce trece prin punctul dat
si este paralela cu dreapta data.

De�nitie O dreapta care intersecteaza doua drepte coplanare se numeste transversala pentru cele doua drepte.
Se introduc notiunile de unghiuri alterne interne, alterne externe, corespondente, etc pentru o pereche de drepte

coplanare si o transversala.

Teorema 3 Fie date doua drepte coplanare si o transversala. Daca are loc una din urmatoarele a�rmatii, atunci
dreptele sunt paralele:

a) o pereche de unghiuri alterne interne sunt congruente;
b) o pereche de unghiuri alterne externe sunt congruente;
c) o pereche de unghiuri corespondente sunt congruente;
d) o pereche de unghiuri interne de aceeasi parte a secantei sunt suplementare;
e) o pereche de unghiuri externe de aceeasi parte a secantei sunt suplementare.

Daca dorim sa construim un dreptunghi (un patrulater convex cu toate unghiurile drepte), observam ca nu reusim
sa o facem fara a utiliza axioma paralelelor. In schimb reusim sa construim un asa-numit patrulater Saccheri.

De�nitie Un patrulater ABCD este un patrulater Saccheri daca ∠A si ∠D sunt unghiuri drepte, B,C sunt in
acelasi semiplan marginit de AD si d(A,B) = d(C,D). [AD] se numeste baza de jos, [BC] - baza de sus.

Teorema 3 Fie ABCD un patrulater Saccheri cu baza de jos [AD]. Atunci au loc urmatoarele proprietati:
a) diagonalele sunt congruente;
b) unghiurile bazei de sus sunt congruente;
c) baza de sus este congruenta sau mai lunga decat baza de jos;
d) ∠BCD ≥ ∠ABD.

Folosim teorema precedenta pentru a demonstra o serie de proprietati legate de triunghiurile dreptunghice. Pre-
supunem aici cunoscuta de�nitia acestora si denumirile uzuale ale laturilor unui triunghi dreptunghic.

Propozitie 1 Consideram un triunghi dreptunghic. Demonstrati ca:
a) suma masurilor celor doua unghiuri diferite de unghiul drept este ≤ 90;
b) triunghiul are doar un unghi drept, celelalte doua �ind ascutite;
c) ipotenuza este mai lunga decat �ecare dintre catete.

Propozitie 2 Fie [AC] cea mai lunga latura a triunghiului ABC. Daca D este piciorul perpendicularei din B pe
AC atunci avem A−D − C.

Teorema 4 In orice triunghi ABC avem m(∠A) +m(∠B) +m(∠C) ≤ 180.

Axioma paralelelor a lui Euclid

(AE) Fie data o dreapta si un punct exterior ei. Atunci exista cel mult o dreapta care trece prin punctul dat si este
paralela cu dreapta data.
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Din aceasta axioma si teorema 2 rezulta imediat:

Teorema Fie data o dreapta si un punct exterior ei. Atunci exista o unica dreapta care trece prin punctul dat si
este paralela cu dreapta data.

Folosind aceasta axioma, putem gasi conditii necesare pentru ca doua drepte sa �e paralele.

Teorema 5 Fie date doua drepte si o transversala. Daca dreptele sunt paralele, atunci sunt adevarate a�rmatiile
urmatoare:

a) orice pereche de unghiuri alterne interne sunt congruente;
b) orice pereche de unghiuri alterne externe sunt congruente;
c) orice pereche de unghiuri corespondente sunt congruente;
d) orice pereche de unghiuri interne de aceeasi parte a secantei sunt suplementare;
e) orice pereche de unghiuri externe de aceeasi parte a secantei sunt suplementare.

Teorema 6 In orice triunghi suma masurilor unghiurilor este 180.

Consecinte:
a) Unghiurile ascutite ale unui triunghi dreptunghic sunt complementare.
b) Orice patrulater Saccheri este un dreptunghi.
c) In orice triunghi, masura unui unghi exterior este suma masurilor unghiurilor interioare nealaturate lui.

Mai departe se pot determina proprietatile speci�ce paralelogramelor.
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7 Asemanarea triunghiurilor si relatii metrice in triunghiul dreptunghic

8 Aria regiunilor poligonale.

9 Lungimea unui arc de cerc si aria sectorului de cerc

10 Multimi masurabile Jordan si aria subgra�cului unei functii continue

11 Perpendicularitate in spatiu (drepte perpendiculare, dreapta perpen-
diculara pe plan, plane perpendiculare)

12 Paralelism in spatiu (dreapte paralele, dreapta paralela cu un plan,
plane paralele)

13 Teoria volumelor
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