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1 Metoda demonstratiei

In cursurile anterioare am analizat deja raportul intre rationamentele deductive
si cele inductive, subliniind ca ambele isi au rostul in matematica.

Acum ne vom referi la metode speci�ce de demonstratie pentru problemele
si teoremele matematice. Ne vom opri asupra metodelor: sintetica, analitica,
prin reducere la absurd.

Dar, inainte de aceasta, vom mai face cateva precizari asupra deductiei si a
inductiei complete.

Daca deductia matematica se bazeaza pe ipoteze sigure si lantul impli-
catiilor este la fel de sigur (bineinteles in ipoteza unor rationamente corecte),
singurul aspect nediscutat inca este cum alegem una din posibilele solutii ale
unei teoreme date. Deoarece lantul cauzat este rami�cat, chiar daca ipoteza si
concluzia conduc spre un anumit �drum�, acesta nu este unic.

In primul rand problema matematica trebuie privita ca una didactica: ce
solutie este optima din punct de vedere didactic? Evident, solutia aleasa tre-
buie sa utilizeze doar notiuni si rezultate cunoscute de elevi. Apoi, ea trebuie
sa tina cont de particularitatile de varsta si individuale ale elevilor unei clase
precise. Solutia trebuie sa se potriveasca unui numar cat mai mare de elevi
dintr-o clasa data. Dar e bine sa alegem si o metoda de demonstratie cat mai
moderna, tinand insa cont de precizarile anterioare.

Exempli�cam posibile alegeri pentru demonstrarea concurentei liniilor im-
portante in triunghi.
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In clasa a VI-a se de�nesc mediatoarea unui segment, bisectoarea interioara
si respectiv exterioara a unui unghi, mediana si inaltimea corespunzatoare unei
laturi a unui triunghi. Pentru concurenta mediatoarelor si bisectoarelor se
foloseste proprietatea �ecareia de a constitui un anumit loc geometric (medi-
atoarea unui segment este locul geometric al punctelor din plan egal departate
de capetele segmentului iar bisectoarea interioara a unui unghi este locul geo-
metric al punctelor din interiorul unghiului egal departate de laturile acestuia).

Concurenta medianelor unui triunghi se bazeaza pe proprietatile liniei mij-
locii intr-un triunghi, pe congruenta triughiurilor si pe unicitatea punctului care
imparte un segment dat intr-un raport dat. Pentru concurenta inaltimilor unui
triunghi se construieste un alt triunghi ale carui mediatoare (evident e vorba de
mediatoarele laturilor unui triunghi) coincid cu inaltimile triunghiului initial.
Acesta triunghi special se obtine ducand paralelele prin varfurile triunghiului
dat la laturile opuse.

Dupa introducerea si demonstrarea teoremei lui Ceva si a reciprocei sale,
concurenta medianelor, inaltimilor si bisectoarelor interioare ale unui triunghi
se poate demonstra printr-o aceeasi metoda: se aplica reciproca teoremei lui
Ceva. Evident, demonstratiile folosesc atat teorema lui Pitagora cat si cea a
bisectoarei interioare.

Este indicat ca, pe parcursul anului scolar, odata cu introducerea unor ele-
mente noi sa se revina la unele probleme si sa se redemonstreze. Se motiveaza
astfel introducerea acelui rezultat si se pot face comparari critice ale metodelor
de demonstrare folosite.

In clasa a IX-a, concurenta acestor linii importante in triunghi se demon-
streaza vectorial. Pentru inaltimi se utilizeaza produsul scalar a doi vectori
liberi.

In ceea ce priveste metoda inductiei complete, aceasta se bazeaza pe prin-
cipiul inductiei matematice. Acesta este de fapt o axioma a sistemului axiomatic
al lui Peano pentru multimea numerelor naturale. Aceasta metoda nu este in-
trodusa in gimnaziu, se aplica doar o inductie incompleta ce constituie o cale de
intuire a demonstratiei. Reamintim totusi principiul inductiei complete (aten-
tie la importanta veri�carii ambelor etape!): se da o propozitie matematica
p(n) care depinde de n ∈ N. Se cere sa se demonstreze ca p(n) este adevarata
∀n ∈ I ⊂ N.

I. Se demomstreaza ca p(n0) este adevarata, unde n0 este minimul lui I.
II. Se presupune ca p(k), k ∈ I arbitrar, este adevarata si se demonstreaza ca
p(k + 1) este adevarata. Daca ambele etape au fost realizate, atunci p(n) este
adevarata ∀n ∈ I ⊂ N.

Metoda sintetica Aceasta metoda consta in construirea lantului cauzal (de-
ductiv) plecand de la ipoteza si terminand cu concluzia:

I ⇒ C1 ⇒ C2 ⇒ · · · ⇒ Ci ⇒ C,
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unde am notat prin Ci rezultatele (concluziile) intermediare.

Exemplu: �e cubul ABCDA′B′C ′D′, O centrul patratului ABCD.Demon-
strati ca AO ⊥ DB′.

Demonstratie: Din proprietatile patratului se stie ca AO ⊥ DB. BB′ ⊥
(ABC) deoarece este perpendiculara pe dreptele concurente AB,BC din acest
plan. Deci ea va � perpendiculara pe orice dreapta din planul (ABC), inclusiv
pe AO. AO devine astfel perpendiculara pe dreptele concurente DB,BB′ din
planul (DBB′)⇒ AO ⊥ (DBB′). Cum DB′ ⊂ (DBB′), rezulta ca AO ⊥ DB′.

Observam insa ca textul de mai sus reprezinta mai mult o redactare a unei
solutii, nu �rul rationamentelor care a dus la demonstrarea concluziei. Probabil,
elevul a gandit: ce mi se cere in problema? Sa demonstrez ca o dreapta este
perpendiculara pe o alta dreapta. Ce metode cunosc? Pot construi unghiul
celor doua drepte si demonstra ca e un unghi drept, sau pot demonstra ca una
din drepte este perpendiculara pe un plan ce contine cealalta dreapta. Datele
problemei si desenul ce imi sugereaza? Pe care din variante sa o aleg? Probabil
a doua. Deci sa caut plane ce contin, de exemplu, dreapta DB. E usor sa
aleg planul diagonal (DBB′). Va trebui sa demonstrez ca AO ⊥ (DBB′). Cum
pot face asta? Caut in (DBB′) doua drepte concurente pe care AO sa �e
perpendiculara. Si asa mai departe.... Dupa gasirea solutiei, elevul redacteaza
probabil ca mai sus, sintetic, solutia. Dar rationamentul l-a facut pornind de la
concluzie, apoi cautand un rezultat intermediar care sa implice concluzia, apoi
un altul care sa implice rezultatul intermediar precedent, si tot asa pana ajunge
la ipoteza. Este vorba de o demonstratie analitica.

Metoda analitica consta in realizarea urmatorului tip de lant cauzal:

I ⇒ I1 ⇒ I2 ⇒ · · · ⇒ Ij ⇒ C.
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Metoda analitica este una formativa, de aceea se recomanda ca, atunci cand
profesorul demonstreaza la tabla o teorema, sa explice modul in care a gan-
dit alegand calea analitica. Aceeasi observatie si in legatura cu modul in care
profesorul poate ghida elevii in demonstratia lor proprie.

Dar in momentul redactarii, evident se prefera calea sintetica. Deci mai de-
graba se aplica o metoda analitico- sintectica de demonstrare.

Metoda reducerii la absurd este introdusa inca din clasa a VI-a si este
speci�ca matematicii, bazandu-se pe elemente de logica.

Avand teorema directa I ⇒ C, am vazut intr-un curs precedent ca aceasta
este echivalenta cu contrara reciprocei: ¬C ⇒ ¬I. In loc sa demonstram teo-
rema directa (daca nu gasim o cale accesibila), mai bine demontram contrara
reciprocei. Astfel, presupunem adevarata ¬C, adica presupunem ca propozitia
matematica obtinuta prin negarea concluziei este adevarata. Prin-un sir corect
de rationamente obtinem ca ipoteza nu este adevarata sau ca un alt rezultat
cunoscut ca adevarat este fals. Pe baza principiului tertului exclus cat si a fap-
tului ca adevarul implica doar adevar, rezulta ca ¬C este falsa.

In general, aceasta metoda este aplicata atunci cand se demonstreaza recip-
roca unei teoreme, ca in exemplul urmator.

(Reciproca teoremei bisectoarei interioare) Fie 4ABC si D ∈ (BC).
Daca DB

DC = AB
AC , atunci (AD este bisectoarea interioara a unghiului B̂AC.

Demonstratie: presupunem prin reducere la absurd ca (AD nu este bisec-

toarea interioara a unghiului B̂AC. Fie atunci D′ ∈ (BC) astfel incat (AD′ sa
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�e bisectoarea interioara a unghiului B̂AC. Aplicand teorema bisectoarei inte-
rioare, rezulta ca D′B

D′C = AB
AC , deci punctele D, D

′ interioare segmentului (BC),
il impart in acelasi raport. Acest rezultat contrazice unicitatea punctului ce im-
parte un segment dat intr-un raport dat. Deci presupunerea facuta este falsa.

Rezulta ca (AD este bisectoarea interioara a unghiului B̂AC.

Un exemplu de folosire repetata a metodei reducerii la absurd este demon-
strarea unora din proprietatile de paralelism in spatiu (clasa a VIII-a). Ream-
intim ca doua drepte sunt paralele daca ele sunt coplanare si nu au puncte
comune. O dreapta este paralela cu un plan daca nu il intersecteaza.

Problema: �e dreapta a neinclusa in planul α si dreapta b ⊂ α, astfel
incat a ‖ b. Atunci a ‖ α.

Demonstratie: presupunem prin reducere la absurd ca a ∦ α. Cunoscand
pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan si folosind ipoteza ca a nu este
inclusa in α, rezulta ca a∩α = {A}. Dreptele paralele a, b determina un plan β si
α∩β = b. Deoarece A ∈ a ⊂ β ⇒ A ∈ β si cum A ∈ α, rezulta ca A ∈ α∩β = b.
Deci A ∈ a ∩ b, contradictie cu ipoteza a ‖ b.
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2 Metoda exercitiului

Prin exercitiu intelegem o actiune efectuata in mod constient si repetat, cu
scopul dobandirii unor priceperi si deprinderi (uneori a unor cunostinte noi),
pentru a usura unele activitati si a contribui la dezvoltarea unor aptitudini.

Aceasta metoda este aplicata in aproape toate lectiile.
Pe langa formarea de priceperi si deprinderi, metoda prezinta si alte avantaje:

• ofera posibilitatea lucrului independent si a discutiei asupra diferitelor
solutii gasite;

• activeaza atitudinea critica a elevilor (in sens bun);

• permite analiza erorilor si invatarea de pe urma lor.

Exercitiile se pot clasi�ca in mai multe tipuri:

1. exercitii de recunoastere a unor notiuni matematice:

(a) recunoasterea unor obiecte din mediul ambiant ce asigura o con-
cretizare a unui concept (geometric) abstract;

Ce corpuri geometrice recunoasteti in sala de clasa?

(b) recunoasterea unei notiuni abstracte din mai multe exemple date �gu-
rativ;

Care din diagramele de pe tabla reprezinta functii?

(c) recunoasterea unor formule;

Care din ecuatiile urmatoare reprezinta o elipsa?

2. exercitii aplicative ale unor formule sau algoritmi: acestea sunt exercitii
de �xare a notiunilor nou predate si sunt primele care se dau elevilor spre
rezolvare, �e pe parcursul etapei de predare a noii lectii, �e in etapa de
�xare a cunostintelor noi; chiar daca acest tip de exercitiu este relativ
simplu, se recomanda urmatoarele etape:

• retinerea formulei;

• utilizarea unor valori numerice simple pentru a asigura retinerea for-
mulei;

• complicarea progresiva a acestor valori numerice;
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Dezvoltati expresiile urmatoare, folosind formula (x+y)2 = x2 +
2xy + y2 :

� (2a+ 3b)2;
� (ax+ 1)2;
� (x

2 + y
4 )2;

� [x+ (a+ b)y]2;

• o varianta a tipului anterior de exercitiu este: se da o formula par-
ticulara si se cere recunoasterea formulei de la care s-a pornit;

Comparati x2 + 6xy + 9y2 cu (a+ b)2 = a2 + 2ab+ b2;

• aplicarea unor algoritmi de calcul pentru cazuri particulare;

Determinati cmmdc si cmmmc al urmatoarelor perechi de nu-
mere naturale:.....

3. exercitii de calcul mental: rolul acestora este de a dezvolta rapiditatea
gandirii; cel ce stapaneste un calcul mental rapid isi poate indrepta atentia
spre rationament in timpul rezolvarii unei probleme, si nu asupra calcularii
corecte a unor operatii aritmetice; calculul mental reprezinta o gimnastica
a mintii extrem de utila elevilor din gimnaziu;

4. exercitii gra�ce:

(a) �gurarea datelor unor probleme se intalneste mai ales la geometrie;
profesorul nu efectueaza el desenul geometric pe tabla, ci lasa timp
elevilor sa il faca singuri, le corecteaza eventualele erori, apoi un elev
va trasa desenul pe tabla;

(b) constructiile gra�ce reprezinta exercitii cu grad sporit de di�cultate;
ele asigura insa existenta �gurilor geometrice respective si aplicarea
proprietatilor lor intr-un nou context;

Dat un semicerc, construiti centrul acestuia folosind doar rigla
si compasul.

5. exercitii ce permit insusirea unor notiuni noi:

(a) anumite teoreme mai usor de demonstrat, sunt date sub forma de
exercitii, elevii le demonstreaza singuri, apoi se precizeaza numele
teoremei si se incadreaza pentru a spori importanta ei;
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(b) exercitiile ce pregatesc noua lectie, ce contin cerinte ce depasec cunos-
tintele elevilor (acest tip de exercitii a fost discutat la metoda prob-
lematizarii si a invatarii prin descoperire);

(c) exercitii comentate: elevii lucreaza independent in timp ce unul din-
tre ei explica periodic cum rationeaza si ce a obtinut, pentru a-i ghida
pe ceilalti; elevul care are acest rol este schimbat dupa un timp cu
un altul;

6. exercitii complexe: un exemplu ar � exercitiile recapitulative, ce combina
notiuni si rezultate dintr-un intreg capitol.

3 Folosirea materialului intuitiv

In cursul dedicat principiului intuitiei, am insistat deja pe rolul materialului
intuitiv in intelegerea notiunilor abstracte, in gasirea solutiei, etc.

De aceea doar amintim diversele tipuri de materiale de care ar trebui sa se
foloseasca un profesor:

• exemple concrete din mediul inconjurator;

• desene gra�ce;

• machetele unor corpuri geometrice;

• retroproiector(folii), calculator (mici programe de reprezentare a gra�celor
unor functii, a unor corpuri geometrice, animatii);

• desenul geometric efectuat cu ajutorul instrumentelor.

Vom insista doar pe importanta invatarii de catre elevi a modului de manuire
corecta a instrumentelor geometrice: rigla, echer, raportor, compas. Profesorul
arata pe tabla (cu instrumente speciale) cum se lucreaza, apoi trece pe la �ecare
elev si il ghideaza. Exercitiile de constructii geometrice sunt extrem de utile in
invatarea manuirii acestor instrumente (nemaivorbind de rolul lor in intelegerea
profunda a proprietatilor �gurilor geometrice respective).

Construiti bisectoarea interioara a unui unghi doar cu compasul si rigla
negradata.

In timpul demonstratiilor geometrice nu putem renunta la �gura, ne folosim
de ea pentru a reprezenta simpli�cat unele operatii mentale. De exemplu, pentru
o problema referitoare la triunghi, ne imaginam si desenam un triunghi. Tri-
unghiul desenat este unul oarecare, reprezentand o intreaga clasa de triunghiuri
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cu o anumita proprietate speci�cata in enuntul problemei. Pe de alta parte, el a
devenit un triunghi particular, cu dimensiuni �xate, atunci cand l-am desenat.
Elevii trebuie sa inteleaga ca demonstratia facuta este adevarata pentru orice
triunghi cu proprietatea data, chiar daca s-a utilizat aceasta �gura. Deci trebuie
sa faca distinctia intre desenul geometric, caruia ii ataseaza atribute materiale,
si �gura geometrica, entitate mentala. Profesorul supune unor operatii logico-
deductive �guri abstracte subordonate unui concept, nu aplica aceste operatii
unor desene. Gesturile prin care desenam concret pe foaie, tabla, sugereaza
operatiile mentale pe care le facem asupra �gurii geometrice.

Realizarea desenului unei �guri geometrice in spatiu ocupa de asemenea un
rol major. 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 seg-
mente 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 con-
venabil; dreptele paralele vor � astfel reprezentate in planul desenului tot
prin drepte paralele;

• anumite linii care in realitate nu se vad for � desenate punctat.

4 Metoda invatarii pe grupe mici

Pentru a aplica principiul respectarii particularitatilor individuale ale elevilor,
cat si a rezolva un numar mai mare de exercitii, probleme in etapele de actu-
alizare a cunostintelor anterioare, de �xare a noilor cunostinte sau in cadrul
lectiilor de recapitulare, profesorul imparte clasa in grupe de elevi constituite
dupa diverse criterii:

1. grupe omogene, continand elevi cu abilitati cognitive asemanatoare, care
vor primi sarcini de lucru variate, adaptate grupului;

2. grupe neomogene, in cadrul �ecarei grupe elevii lucrand ca o echipa si
obtinand astfel raspunsuri la intrebari imposibil de solutionat individual;
echipa este dirijata de obicei de un elevi lider care ghideaza rezolvarea
problemei;

3. grupe constituite dupa criterii afective.
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In cazul ultimelor doua variante, chiar daca sarcina de lucru e comuna, pofe-
sorul trebuie sa aiba pregatit material suplimentar, atat pentru elevii buni cat
si pentru cei slabi.

Cand se lucreaza cu grupe de elevi este obligatorie parcurgerea urmatoarelor
trei etape:

• profesorul repartizeaza materialul de lucru �ecarui grup;

• grupele lucreaza independent;

• in �nal se discuta cu toata clasa rezultatele obtinute.

Se observa deci ca profesorul este implicat intr-o activitate proiectiva, in care
pregateste materialul pentru �ecare grupa cat si cel suplimentar, cat si intr-o
actiune de indrumare, supraveghere si animare a muncii elevilor. El ii ajuta
doar la cerere, nu isi impune propria solutie. Daca toate grupele gresesc, intre-
rupe activitatea.

Fisele sunt principalul suport de lucru pentru activitatea in echipe sau in-
dividuala. Fiecare �sa are si una de raspuns, dupa care elevul isi corecteaza
munca proprie.

Amintin urmatoarele categorii de �se:

• �se de autoinstruire: �sa contine clar, simpli�cat, o parte a noilor cunos-
tinte ce vor � predate in lectia respectiva (sau chiar toate), cat si aplicatii,
unele rezolvate ca model, altele date fara rezolvare;

• �se de raspuns: asigura controlul exactitatii rezolvarii, elevul se obisnuieste
astfel cu autocorectarea;

• �se de exercitii: contin exercitii gradate ca di�cultate, de tipul ceor expuse
in sectiunea 2;

• �se de recuperare: sunt utilizate pentru indreptarea lacunelor elevilor mai
slabi;

• �se de dezvoltare: sunt exercitii mai complexe pentru cei mai bine pregatiti
elevi care risca sa termine lucrul mai repede si sa se plictiseasca.
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5 Metoda lucrului cu manualul

Aceasta metoda ajuta elevul sa-si creeze priceperea, apoi deprinderea de a se
orienta intr-un text citit, de a-l analiza si extrage esentialul, de a-i sistematiza
continutul, retinand de�nitiile, regulile de calcul si teoremele cuprinse in text.

Daca in clasele I-IV manualul este principala resursa de cunostinte noi, in-
cepand cu clasa a V-a sursa principala devine cuvantul profesorului. Elevii
prefera sa invete dupa notitele luate in clasa, necitind lectia din manual. Acesta
este consultat doar pentru a rezolva exercitiile propuse ca tema. Profesorul are
obligatia de a invata elevii sa lucreze cu manualul. Neglijarea acestei metode
are in�uenta negativa asupra caracterului formativ al invatarii.

Capacitatea de rationament a unui copil se formeaza in mai mare masura
prin activitate proprie. Metoda aceasta nu ofera doar posibilitatea insusirii unor
cunostinte noi, ci mai ales formarea unor deprinderi de activitate intelectuala.

Metoda este introdusa treptat, sub indrumarea profesorului. De exemplu,
inainte de predarea unei teoreme, se cere citirea enuntului din manual, apoi
acesta este scris pe tabla si teorema este demonstrata. Aceasta e o prima famil-
iarizare cu manualul. Apoi elevul este pus sa invete independent unele cunos-
tinte din manual. Mai intai insa, profesorul atrage atentia asupra aspectelor
mai delicate.

O alta varianta este demonstrarea unei teoreme la tabla, apoi citirea de catre
elevi a unei demonstratii diferite din manual, pentru aceeasi teorema. Cele doua
solutii se compara, evidentiidu-se punctele tari si slabe ale �ecareia.

Daca o serie de probleme / teoreme au demonstratii similare, doar una dintre
ele se demonstreaza in clasa, iar celelate sunt date ca tema (elevii vor incerca
sa le rezolve singuri acasa, iar daca au neclaritati vor gasi demonstratiile in
manual).

Dupa ce elevii capata deprinderea lucrului cu manualul, ei isi pot insusi
individual o lectie intreaga, dar sub supravegherea profesorului. Acesta ur-
mareste �ecare elev in parte, corecteaza eventualele greseli, descopera lacunele
din cunostintele elevilor. Invata despre stilul si ritmul de lucru al acestora. In
timpul studiului individual, elevii trebuie sa alcatuiasca planul lectiei.

Dupa ce �ecare elev a conspectat lectia, profesorul discuta cu toata clasa
pentru a se convinge ca toti elevii au inteles materia corect. El precizeaza
cu ajutorul elevilor problemele esentiale, le sistematizeaza. Apoi face �xarea
cunostintelor noi cu ajutorul rezolvarii de exercitii si probleme.

Bineinteles nu orice lectie din manual este potrivita studiului individual,
doar cele relativ scurte, redactate clar si bine sistematizate, care contin exemple
si mici aplicatii rezolvate.

Consideram ca tratarea acestor catorva metode didactice mai des intalnite
va constitui o baza de resurse pentru viitorii profesori de matematica. Dar
metodele didactice sunt in continua evolutie, in ultimul timp au aparut o serie
de metode noi, moderne. Va invitam sa le descoperiti singuri, in bibliogra�a
propusa sau in alte carti de specialitate.
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