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Prefaţă

Prefaţă
Primii pași în dezvoltarea gândirii logice, personale, active,
creative și critice se realizează la școală, odată cu primele noțiuni
de matematică, a cărei studiu are o contribuție deosebit de
importantă în dezvoltarea intelectuală, estetică și morală a
școlarului, a caracterului și personalității acestuia.
Odată cu introducerea noțiunilor de geometrie se face
trecerea de la o gândire concretă, în imagini, guvernată de
perceperea, observarea și analizarea proprietăţilor spaţiale ale
unor obiecte reale, concrete și palpabile din mediul înconjurător,
la o gândire formală, abstractă și sistematică bazată pe
raționamente logico-deductive, analitico-sintetice, direcționată
către o gândire din ce în ce mai independentă și creativă.
Trecerea de la gândirea operațiilor concrete la geometria
axiomatică bazată pe raționamente logico-deductive se face
progresiv, prin observare directă, cercetând și descoperind cu
creionul, rigla și compasul în mână pe anumite construcții sau
configurații geometrice obținute în anumite condiții date.
Așadar, construcțiile geometrice cu rigla și compasul joacă
un rol important atât în introducerea elementelor de geometrie, cât
și în rezolvarea problemelor, ținând cont că majoritatea
problemelor de geometrie necesită studiul pe o anumită
configurație geometrică, iar o figură geometrică întocmită corect
are o mare forță sugestivă și, pe lângă un ajutor psihologic, poate
sta la baza altor raționamente geometrice.
Pe cât de clasică, pe atât de actuală, geometria constructivă
este un domeniu frumos şi interesant datorită caracterului său
practic şi a relevanţei în cotidian, fapt ce i-a asigurat un loc fruntaş
în atenţia matematicienilor de-a lungul mileniilor. Fie că eşti
inginer constructor sau proiectant, fie că eşti un bun gospodar cu
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sau fără cunoştinţe oarecum avansate de matematică, nu se poate
să nu te întâlneşti în viaţa de zi cu zi cu situaţia în care să fii nevoit
să măsori, să construieşti sau să repari ceva şi să nu fii nevoit să
apelezi la un creion, riglă sau alt instrument geometric şi, dacă nu
le ai, să ţi le construieşti sau să le improvizezi.
Problemele de construcţii geometrice cu rigla şi compasul
pot fi abordate pe două direcţii: una face apel la noţiuni avansate
de matematici superioare ce analizează posibilitatea sau
imposibilitatea rezolvării acestora din punct de vedere matematic,
cealaltă direcţie se ocupă efectiv de construcţiile geometrice
exacte, pentru cele posibile, sau aproximative pentru cele dovedite
a fi imposibil de rezolvat.
Lucrarea de față, Construcții geometrice cu rigla și
compasul – abordări metodice, își propune să abordeze mai mult
latura aplicativă, practică a geometriei constructive, încercând să
scoată în evidență „ceea ce se poate construi“, utilă în viața de zi
cu zi a școlarului de gimnaziu, școală profesională sau liceu, și
mai puțin latura teoretică, analizând „ce nu se poate construi“,
lăsând această parte pentru un nivel superior al studiului
matematic.
Lucrarea debutează cu câteva Noţiuni teoretice generale
(capitolul I), care, pe lângă o scurtă prezentare a evoluției în timp
și spațiu a acestui domeniu, tratează câteva probleme de principiu:
defineşte conceptul de construcţie geometrică, stabilește un set de
principii de bază ce trebuiesc respectate, posibilităţile şi limitele
utilizării instrumentelor geometrice precum şi etapele rezolvării
problemelor de construcţii geometrice cu rigla şi compasul.
În orice lucrare dedicată construcţiilor geometrice nu ar
trebui să lipsească o secţiune dedicată Problemelor celebre de
construcţii geometrice (capitolul II). În lucrarea de faţă, capitolul
respectiv abordează, printr-un set de probleme celebre (dublarea
cubului, trisecţia unghiului, cuadratura cercului, împărţirea
cercului), acele zone sensibile dintre noţiunea de figură
geometrică şi număr, căutând, pe lângă o analiză teoretică a
imposibilităţii construirii acestora (în condiţiile date la Cap. I), o
6
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metodă aproximativă (de compromis) oarecum acceptată,
prezentând, în acest sens, câteva soluţii concrete.
Capitolul al III-lea, Probleme rezolvate de construcţii
geometrice cu rigla şi compasul, este dedicat exclusiv
prezentării, analizării şi rezolvării problemelor de construcţii
geometrice realizate cu rigla şi compasul, cuprinzând un număr
consistent de probleme rezolvate dintre cele mai des întâlnite.
În capitolul al IV-lea, Metode de rezolvare a problemelor
de construcţii geometrice, sunt prezentate anumite metode,
tehnici şi procedee de abordare a problemelor de construcţii
geometrice cu rigla şi compasul dintre cele mai cunoscute şi mai
des întâlnite în viaţa şcolarului.
Ultimul capitol, Cap. V Construcţii geometrice cu rigla şi
compasul în învăţământul preuniversitar, cuprinde câteva
considerații cu privire la existența problemelor de construcții
geometrice cu rigla și compasul în învățământul preuniversitar şi
o propunere de programă pentru un opțional la nivelul disciplinei.
Lucrarea de față se adresează elevilor pasionați de latura
constructivă a geometriei, cadrelor didactice ca sursă de inspirație
într-un eventual demers pentru un opțional la nivelul disciplinei și
oricui îi este necesar în vreo activitate practică din viața de zi cu zi.
Vasile Păduraru
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Capitolul I
Noţiuni teoretice generale

1. Scurt istoric
Matematica, în general, și geometria, în special, s-a născut
și a evoluat odată cu omul de odinioară și societatea de mai târziu.
Având rădăcini adânc înfipte în nevoile omului de rând și a
evoluției societății omenești, geometria a atins un înalt nivel
teoretic, elaborându-și atât metode specifice de raționament dar și
foarte generale, dând astfel posibilitatea apariției de noi aplicații
importante ale geometriei la problemele practice deja existente sau
apărute în timp.
Dintre toate ştiinţele matematicii, construcţiile geometrice
au exercitat o atracţie deosebită asupra matematicienilor atât în
antichitate, cât şi astăzi, ele stimulând spiritul inventiv-creator, de
observație, de claritate și de logică.
Construcțiile geometrice au apărut odată cu geometria și cu
tendințele omului în diferite epoci ale existenței lui de a reprezenta
prin desene obiectele înconjurătoare sau fenomenele observate pe
anumite suprafețe (în peșteri, pe pereți de stâncă, ceramică etc.).
Astfel de tendințe au dus la formarea unor reguli și tehnici de
construcții geometrice cum ar fi: trasarea liniei drepte cu ajutorul
riglei sau a sforii, construcția unghiului drept, trasarea cercului etc,
tehnici transmise din generație în generație ca meșteșuguri sau
acte mistice, neputându-le explica logic.
Bazele logice ale construcțiilor geometrice precum și
procedeele de rezolvare închegate sub forma unei teorii le găsim
pentru prima dată la greci, unde Platon pune condiția ca toate
construcțiile geometrice să fie făcute numai cu rigla și compasul –
condiție respectată și de Euclid în cartea sa Elementele.
9
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Tot în Elementele lui Euclid găsim împărțirea unui unghi în
două părți egale și, pe baza acesteia, împărțirea unui segment în
două segmente congruente. Această tehnică a fost cu siguranță
cunoscută cu mult timp înaintea lui Euclid, ea regăsindu-se în
construcțiile arhitecților egipteni. Determinarea mijlocului unui
segment, metoda obișnuită în geometria elementară de astăzi, a
fost introdusă de Apollonius din Perga, așa cum rezultă dintr-o
remarcă a lui Proclus – comentatorul lui Euclid.
Tehnica construcției perpendicularei a fost și ea cunoscută
din timpuri mai vechi. Astfel, în textele cuneiforme babiloniene se
face distincție între noțiunea de ridicare a unei perpendiculare
dintr-un punct al dreptei și noțiunea de coborâre a unei
perpendiculare dintr-un punct exterior. Euclid rezolvă problema
coborârii unei perpendiculare dintr-un punct exterior dreptei
folosind triunghiul echilateral, Apollonius se folosește de
triunghiul isoscel iar Abū’l Wafā recurge la unghiul înscris în
semicerc pentru a rezolva aceeași problemă. Problema construcției
perpendicularei pe o dreaptă dintr-un punct exterior a fost
rezolvată pentru prima oară de Oenopide din Chios, după spusele
lui Proclus.
Multe din metodele actuale de rezolvare a problemelor de
construcție au apărut în Academia lui Platon. La început problema
se concepea, apoi se punea în legătură cu o figură așternută pe
o foaie de desen. Se presupunea problema rezolvată și se căuta să
se tragă anumite consecințe pentru a o reduce la construcții
cunoscute. În felul acesta se împletea metoda analitică cu metoda
sintetică.
În evul mediu, cu probleme de construcții geometrice se
ocupau câțiva matematicieni arabi, atrași de necesitățile tehnice
din imperiul arab înfloritor. Astfel Abū’l Wafā efectuează
construcții cu compasul cu deschizătură fixă, problemă cunoscută,
de altfel, și de grecii antici. Al-Hajjāmī, construiește rădăcinile
ecuațiilor de gradul al treilea cu ajutorul conicelor, problemă care
reapare la Leonardo da Vinci, apoi în prima geometrie tipărită,
numită Geometria Deutsch (apărută între anii 1480 și 1490, fără
10
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autor), în General trattato di numeri et misure (Veneţia, 1556) a
lui Tartaglia și în lucrarea De resolutione omnium Euclidis
problematum aliorumque una tantummodo circini data apertura
(Veneţia, 1553) a lui Benedetti. Construcții geometrice găsim și în
cartea „celor trei frați“: Liber trium fratrum de geometria,(865
d.Hr.).
La sfârșitul evului mediu și în timpul renașterii apare
tendința de a rezolva cât mai multe probleme numai cu rigla. D.
Schwenter în Geometria practică (Nürnberg, 1618/27), M.
Gloskowski în Geometria peregrinans (Krakow, 1643), J. H.
Lambert în lucrarea Freye Perspective (Zürich, 1759) și Ch. J.
Brianchon în lucrarea Applications de la théorie des transversales
(Paris, 1806) au rezolvat multe probleme numai cu ajutorul riglei.
L. N. M. Carnot, cu lucrările Essai sur les transversales (Paris,
1806) și Géométrie de positions (Paris,1803), și J. V. Poncelet în
lucrarea Traité des propriétés projectives des figures (Metz et
Paris, 1822) pun bazele geometriei proiective folosind numai
rigla.
De problemele care pot fi rezolvate numai prin trasarea de
linii drepte, dacă în prealabil avem desenată o figură fixă (un
paralelogram, pătrat sau cerc) s-a ocupat J.Steiner în lucrarea sa
Die geometrischen Konstruktionen, ausgeführt mittelst der
geraden Linie und Eines festen Kreises (Berlin, 1833).
Teoria construcțiilor geometrice cuprinde nu numai diferite
tehnici de construcții cu anumite instrumente, ci și studierea
posibilității sau imposibilității rezolvării problemelor de
construcții geometrice. Încă din antichitate au apărut unele
probleme care n-au putut fi rezolvate cu rigla și compasul. Abia în
secolul XIX s-a demonstrat în mod riguros că unele probleme de
construcții geometrice nu pot fi rezolvate cu anumite instrumente.
Astfel, P. L. Wantzel demonstrează, cu ajutorul algebrei moderne,
că trisecția unghiului și dublarea cubului nu sunt posibile cu rigla
și compasul1.
1

Demonstrație publicată în Liouville's Journal, volumul 2, Paris, 1837, pg. 366-372
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Problema cuadraturii cercului a fost definitiv tranșată de
către F. Lindemann în lucrarea Über die Zahl π (1882) care a
demonstrat că π este număr transcendent și, deci, problema
cuadraturii cercului nu poate fi rezolvată cu rigla și compasul.
Construcția poligoanelor regulate sau problema împărțirii
cercului a prezentat de asemenea interes încă din timpuri
străvechi. Pe vremea lui Euclid se cunoștea rezolvarea doar pentru
cazurile simple de forma 2k, 3•2k, 5•2k, 15•2k.
K. Fr. Gauss, la vârsta de 19 ani, a construit poligonul
regulat cu 17 laturi iar în lucrarea sa „Disquisitiones arthometice“
(Leipzig, 1801) dă un răspuns definitiv la întrebarea: ce poligoane
pot fi construite cu rigla și compasul.
Teoria contrucţiilor geometrice este un domeniu atât de vast
şi complex încât nu suportă o delimitare în timp sau spaţiu;
domeniu de care s-au ocupat foarte mulţi matematicieni din toate
zonele lumii, în toate perioadele de evoluţie a omului. Ar fi
nedrept să nu amintim şi contribuţia civilizaţiilor vechi (mayaşe,
babiloniene), a Asiei timpurii, a arhitecţilor egipteni sau romani, a
matematicienilor ruşi, europeni şi chiar români (Ion Ionescu,
Traian Lalescu sau George Ţiţeica).
Menţionăm faptul că scurta trecere în revistă a evoluţiei în
timp a acestui domeniu a vizat strict acea latură a construcţiilor
geometrice cu rigla şi compasul şi, bazându-ne pe cunoştinţele
înaintaşilor noştri, să o facem mai accesibilă pe masa şcolarului de
astăzi.

12
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2. Teoria generală a construcţiilor geometrice
în planul euclidian

2.1. Introducere
Fără să avem pretenţia unei definiţii ştiinţifice şi folosind un
limbaj mai „pământesc“, am putea spune că prin problemă de
construcţii geometrice înţelegem problema desenării unei (unor)
figuri geometrice, pornind de la anumite elemente date, folosind
anumite instrumente geometrice, respectând anumite reguli clare
şi urmând un anumit itinerariu logic cu un număr finit de paşi.
Aşadar, rezolvarea unei probleme de contrucţie geometrică
presupune:
 o mulţime – un set finit şi bine definit de elemente date
(puncte, drepte, segmente de dreaptă, unghiuri, cercuri sau
arce de cerc, lungimi, rapoarte, arii etc);
 stabilirea instrumentelor geometrice necesare şi a limitelor
folosirii lor;
 un sistem axiomatic minimal, format dintr-un set de definiţii,
reguli şi restricţii precise care să lege elementele primare date
de cele obţinute;
 un algoritm bine definit;


figura sau figurile geometrice căutate (ℱ).
În acest context trebuie făcute următoarele precizări:
(i) rezolvarea unei probleme de construcţie geometrică nu se
rezumă, neapărat, la desenarea unei figuri sau configuraţii
geometrice, ci presupune găsirea unui algoritm care să precizeze
cum s-a obţinut fiecare construcţie intermediară şi fiecare utilizare
a instrumentelor geometrice;
(ii) o problemă de construcţie geometrică este o problemă
„finită“, aşadar, atât elementele date, cât şi cele construite, precum
şi numărul de paşi furnizat de algoritm dar şi numărul de utilizări
ale instrumentelor geometrice, trebuie să fie finit.
13
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Cu cât numărul de paşi şi numărul de utilizări ale
instrumentelor geometrice este mai mare, în urma erorilor de
desen inevitabile, cu atât scade exactitatea desenului şi poate duce
la erori în rezolvare. Să nu uităm faptul că, indiferent cât de bine
ar fi ascuţit creionul, pentru a putea fi perceptibil ochiului uman,
atât punctul, cât şi liniile trasate au o oarecare dimensiune şi, oricât
de multă exactitate s-ar afla în intenţia rezolvitorului nostru
riguros, folosirea prea multor paşi în algoritmul de rezolvare, îl pot
îndrepta pe căi greşite.

2.2. Axiomele generale ale geometriei constructive
Plecând de la ideea că nu mai este absolut necesar să definim
noţiunile de punct, dreaptă, segment, semidreaptă, cerc sau arc de
cerc (elemente din mulţimea ), ne propunem să prezentăm un
sistem axiomatic minimal, preluat din Argunov2, format dintr-un
set de axiome şi propoziţii care să guverneze itinerariul ce
urmează a fi parcurs în rezolvarea unei probleme de construcţie
geometrică.
Facem precizarea că prin geometrie constructivă înţelegem
acea parte a geometriei elementare care se referă la construcţiile
geometrice.
Piesa centrală la care vom face referire în această secţiune
este noţiunea de figură geometrică.
Definiţie:
Prin figură geometrică înţelegem orice mulţime nevidă de
puncte.
Vom nota figurile geometrice cu F1, F2, ..., Fn ca

̅̅̅̅ şi
submulţimi ale mulţimii . Putem stabili că Fi ⊂ Fj (cu i,j=1,n
i ≠ j) dacă, privite ca mulţimi nevide de puncte, Fi este parte a
Boris Ivanovič Argunov, Mark Benevič Balk – Construcţii geometrice în plan
(în limba rusă), ediţia a II-a, Moscova, 1957, apud Paul A. Blaga, Construcţii
geometrice, UBB Cluj Napoca, pagina 10.
2
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figurii Fj. Aşadar, mulţimea
(figuri geometrice prezente în
rezolvarea unei probleme de construcţie geometrică) o putem
considera ca fiind
natural nenul.

= F1 ∪ F2 ∪...∪ Fn, unde n este un număr

Dacă notăm cu ℱ figura geometrică finală sau căutată a unei
probleme de construcţie geometrică putem spune că trecerea de la
la ℱ se face prin .
De asemenea, toate figurile geometrice cunoscute sau
construite fac parte din acelaşi plan (pe care îl vom nota cu )
numit plan fundamental dat.
Figurile geometrice F1, F2, ..., Fn, fiind mulţimi nevide de
puncte, putem spune că toate operaţiile cunoscute cu mulţimi
(reuniunea, intersecţia şi diferenţa) sunt bine definite pe .
Spre exemplu, dacă am nota cu P1, P2, ..., Pn (cu n ≥ 3)
puncte din planul fundamental, atunci figura geometrică [P1P2] ∪
[P2P3] ∪...∪ [Pn-1Pn] ∪[PnP1] o vom numi poligon cu n laturi,
unde [PiPi+1] reprezintă latura poligonului (segmentul de dreaptă
determinat de punctele Pi şi Pi+1).
Axioma I. Planul fundamental este dat.
Axioma II. Dacă două figuri sunt construite, atunci se poate
stabili dacă diferenţa lor este mulţimea vidă sau nu.
Axioma III. Dacă diferenţa a două figuri construite este nevidă,
atunci această diferenţă este, de asemenea, construită.
Axioma IV. Dacă sunt construite două figuri cu intersecţia
nevidă, atunci se poate construi cel puţin un punct din această
intersecţie.
Plecând de la aceste axiome, ca şi rezultat imediat, fără să le
dăm şi demonstraţii, de altfel, nu prea grele, vom enumera
următoarele propoziţii:
Propoziţia 1. Dacă două figuri sunt construite, iar intersecţia lor
este nevidă, atunci această intersecţie se poate presupune
construită.
15
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Propoziţia 2. Dacă sunt construite două figuri, atunci şi
reuniunea lor este construită.
Propoziţia 3. Dacă sunt construite două figuri, iar n este un
număr natural (nenul) oarecare, atunci întotdeauna se poate
stabili dacă intersecţia celor două figuri conţine cel puţin n puncte
sau conţine mai puţine.
Propoziţia 4. Se poate construi orice număr finit de puncte
comune a două figuri construite, dacă astfel de puncte există.
Propoziţia 5. Se poate construi un punct care să aparţină unei
figuri construite.
Propoziţia 6. Dacă este construită o figură care nu coincide cu
întregul plan fundamental, atunci se poate construi un punct din
planul fundamental care, în mod evident, nu aparţine figurii
construite.
2.3. Instrumente utilizate în construcţiile geometrice
Utilizate individual sau în combinaţie cu celelalte, în
problemele de construcţii geometrice cele mai importante
instrumente geometrice sunt:
1) Rigla (negradată şi cu o singură muchie);
2) Compasul;
3) Rigla cu două muchii paralele;
4) Echerul.
Folosirea repetată a aceluiaşi instrument geometric poate
duce la numeroase construcţii dar, în cele ce urmează, pentru
fiecare instrument geometric, să stabilim care sunt construcţiile
fundamentale cu ajutorul căruia se pot efectua.
1) Rigla (negradată şi cu o singură muchie) este
instrumentul uzual, cel folosit în mod obişnuit la desen cu
următoarele precizări:
(i) are o singură muchie dreaptă, cealaltă nu este importantă;
(ii) nu este gradată;
(iii) lăţimea nu este importantă;
(iv) lungimea este oricât de mare.
16
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După o prezentare succintă dar suficientă a acestui
instrument geometric, trebuie trasat clar şi ce se poate construi cu
acesta, fapt ce-l vom expune în următoarea axiomă.
Axioma riglei:
Cu rigla se pot efectua următoarele construcţii geometrice:
a) fiind date sau construite două puncte distincte în planul
fundamental cu ajutorul riglei putem construi un segment unic
determinat;
b) fiind date sau construite două puncte distincte în planul
fundamental cu ajutorul riglei putem construi o dreaptă unic
determinată;
c) fiind date sau construite două puncte distincte în planul
fundamental cu ajutorul riglei putem construi o semidreaptă cu
originea într-un punct și care să-l conțină pe celălalt.
2) Compasul poate fi de două tipuri: compasul colapsat şi
transportorul de segmente.
Compasul colapsat este compasul cu ajutorul căruia se pot
construi cercuri sau arce de cerc şi, imediat ce se ridică de pe foaia
de desen, cele două picioare se închid („colapsează“). Spre
deosebire de celălalt, cu ajutorul compasului colapsat nu pot fi
„transportate segmente“ de lungimi egale, deci nu pot fi construite
două cercuri de aceeaşi rază. În cele ce urmează, prin compas vom
înţelege atât cel colapsat, cât şi transportorul de segmente.
Axioma compasului:
Cu ajutorul compasului se pot efectua următoarele
construcţii geometrice:
a) fiind dat sau construit un punct numit centru şi un segment
numit rază, în planul fundamental, cu ajutorul compasului
putem construi un cerc de centru și rază dată;
b) fiind date sau construite un punct numit centru, un segment
numit rază şi două puncte distincte numite capete, în planul
fundamental, cu ajutorul compasului putem construi un arc de
cerc determinat de centru, rază și capete date.
17
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3) Rigla cu două muchii paralele sau „rigla bilaterală“ este
rigla în care cea de-a doua muchie, paralelă şi aflată la o distanţă
constantă (h) de prima, are aceleaşi proprietăţi cu prima muchie.
Axioma riglei cu două muchii:
Cu ajutorul riglei cu două muchii se pot efectua următoarele
construcţii geometrice:
a) orice construcţie ce se poate realiza cu ajutorul riglei simple;
b) fiind dată sau construită o dreaptă în planul fundamental, cu
ajutorul riglei cu două muchii, în oricare din cele două
semiplane, putem construi, la o distanţă dată h, o dreaptă
paralelă cu prima;
c) fiind date sau construite două puncte distincte A şi B în planul
fundamental cu AB>h , cu ajutorul riglei cu două muchii
putem construi două perechi de drepte paralele care trec,
respectiv, prin punctele A şi B şi sunt situate, una faţă de
cealaltă, la distanţa h.
4) Echerul este cel obişnuit cu următoarele precizări:
(i) laturile acestuia au toate proprietăţile riglei simple;
(ii) cele două laturi formează un unghi drept;
(iii) celelalte două unghiuri nu au importanţă.
Axioma echerului. Cu ajutorul echerului se pot efectua
următoarele construcţii geometrice:
a) orice construcţie ce se poate realiza cu ajutorul riglei simple;
b) fiind dată sau construită o dreaptă şi un punct în planul
fundamental, cu ajutorul echerului putem construi o dreaptă
ce trece prin punctul respectiv şi este perpendiculară pe
dreapta iniţială;
c) fiind dat sau construit un segment AB şi o figură geometrică
ℱ în planul fundamental, cu ajutorul echerului putem stabili
dacă figură geometrică ℱ conţine puncte din care se poate
coborî o dreaptă perpendiculară pe segmentul AB.

18
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În istoria problemelor de construcţii geometrice găsim şi alte
instrumente (exacte sau aproximative) inventate pentru a rezolva
acele probleme de construcţii ce nu se pot rezolva cu instrumentele
clasice prezentate mai sus.
Dacă într-o problemă de construcţie geometrică nu se
precizează ce instrumente trebuiesc folosite, de regulă, se
presupune că acestea ar fi rigla cu o singură muchie şi compasul.
Asupra acestui sector de probleme de construcţie geometrică ne
vom concentra atenţia, în mod special.

2.4. Construcţii fundamentale cu rigla şi compasul
În secţiunea anterioară am definit rigla şi compasul precum
şi limitele folosirii lor dar, mai menţionăm faptul că prin folosirea
repetată, individual sau combinat, a celor două instrumente, se pot
obţine noi construcţii. Dacă ar fi să concretizăm, am putea
enumera două construcţii fundamentale ce se pot realiza cu rigla
şi compasul, astfel:
1) prin două puncte oarecare cu ajutorul riglei se poate duce o
dreaptă;
2) dintr-un punct oarecare ca centru şi cu o rază dată se poate
duce un cerc cu ajutorul compasului.
De asemenea, cu rigla şi compasul se pot obţine noi puncte
prin următoarele operaţii:
1) determinarea punctului de intersecţie a două drepte;
2) determinarea punctelor de intersecţie a dreptei şi a cercului;
3) determinarea punctelor de intersecţie a două cercuri.
Aceste trei operaţii împreună cu cele două construcţii
menţionate mai sus formează cele cinci construcţii fundamentale
care, folosite într-o combinaţie finită, poate stabili dacă o
problemă de construcţie geometrică poate fi sau nu rezolvată cu
rigla şi compasul.
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În rezolvarea unor astfel de probleme recurgem şi la
elemente luate arbitrar în ipoteza că:
(i) se poate construi un punct al planului luat arbitrar în afara
dreptei date;
(ii) se poate construi oricare punct luat arbitrar pe o dreaptă
dată în afara punctelor sale în prealabil construite.
Aceste două cerinţe împreună cu cele cinci construcţii
fundamentale pot fi numite condiţiile utilizării nelimitate a riglei
şi compasului, lămurind astfel, din punct de vedere principial,
rezolvarea problemelor de construcţii cu ajutorul riglei şi a
compasului.
Tot principial, a rezolva o problemă de construcţii
geometrice presupune a găsi toate soluţiile, iar o soluţie presupune
descompunerea acesteia într-o secvenţă finită de construcţii
fundamentale. În practică, această descompunere poate fi foarte
anevoioasă, de aceea putem recurge la o serie de probleme
(construcţii) elementare, cunoscute şi acceptate de toată lumea şi,
ceea ce este cel mai important, să fie cele întâlnite în manualele de
geometrie de pe băncile elevilor.

3. Metodica rezolvării problemelor
de construcţii geometrice
Aşa cum am arătat într-o secţiune anterioară, rezolvarea unei
probleme de construcţie geometrică se rezumă la construirea unei
figuri geometrice (ℱ) plecând de la anumite elemente date ( ),
urmând un anumit itinerariu logic (un algoritm) cu un număr finit
de paşi, astfel încât să fie îndeplinită o anumită proprietate
referitor la ∪ ℱ.
Plecând de la metodele generale de rezolvare a problemelor
de matematică, experienţa înaintaşilor noştrii a scos în evidenţă o
etapizare (o schemă de rezolvare a problemelor de construcţii
geometrice) ce presupune următoarele etape:
20
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1.
2.
3.
4.

Analiza;
Construcţia;
Demonstraţia;
Discuţia.

Etapizarea analiză  construcţie  demonstraţie 
discuţie nu trebuie gândită dogmatic; cele patru etape se pot
întrepătrunde, reordona, relua şi chiar lipsi.
În cele ce urmează, vom arăta semnificaţia fiecărei etape.
1. Analiza
Această etapă debutează, de regulă, cu sintagma
„presupunem problema rezolvată“ sau „presupunem figura
geometrică deja construită“. Plecând de la o construcţie
aproximativă, această etapă permite stabilirea unor concordanţe
între figura geometrică dată şi cea căutată care să ne conducă la
stabilirea unui itinerar sau algoritm de construcţie.
Aşadar, plecând de la o figură deja construită
∪ ℱ,
mulțimii
i se adaugă elemente noi (mulțimea formată din
construcţii ajutătoare Fi cu 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 finit) având proprietăţile ,
definite inițial în raport cu apoi, în caracterizarea elementelor
din ℱ, în raport cu ∪ . Se pun apoi în evidenţă proprietăţile
definitorii ( ) ale elementelor din ce folosesc doar elemente din
şi proprietăţile definitorii ( ) pentru elementele lui ℱ formulate
cu ajutorul elementelor din

∪ .

Prin aceasta demonstrăm de fapt că, dacă figura ℱ are
proprietăţile atunci are şi proprietăţile .
Tot în această etapă este indicată o „reamintire“ a noţiunilor
şi teoremelor elementare, precum şi a anumitor experienţe
anterioare de construcţii geometrice ce ne pot ajuta în problema
curentă.
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2. Construcţia (sinteza)
În această etapă se realizează efectiv construcţia. Aici
trebuie să apară succesiunea clară în care se determină cu rigla şi
compasul elementele din
∪ ℱ şi modalitatea folosirii
instrumentelor geometrice (kinograma construcţiilor) pentru a
trece de la datele

la cele ale lui ℱ pe baza proprietăţilor

trecând prin construcţiile ajutătoare Fi ⊂ cu proprietăţile .
Dacă, în prima etapă, începem cu sintagma „presupunem
problema rezolvată“, ar fi de dorit să încheiem această etapă cu
sintagma „afirmăm că figura geometrică astfel determinată
(construită) satisface condiţiile cerute“.
3. Demonstraţia
Această etapă conţine justificarea exactităţii sau
argumentarea geometrică a faptului că figura geometrică
construită ℱ (sau construcţiile intermediare) satisfac cerinţele
problemei sau a proprietăţilor .
4. Discuţia
În această etapă sunt prezentate generalităţi, analogii,
numărul de soluţii, modalităţile de generare în cazul unei infinităţi
de soluţii şi alte particularităţi ale problemei. De regulă, această
etapă conturează o analiză critică asupra tuturor etapelor
desfăşurate în faza de construcţie.
Pentru o mai bună înţelegere a succesiunii acestor etape, să
luăm un exemplu simplu şi cunoscut, existent şi în manualul de
clasa a VI-a.
Problemă:
Construcţia mediatoarei unui segment cu ajutorul riglei şi a
compasului.
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Rezolvare:
1. Analiza
Această primă etapă nu mai este necesară căci se presupune
cunoscută definiţia mediatoarei ca fiind locul geometric al
punctelor din plan egal depărtate de extremităţile segmentului
sau, o definiţie mai pe „placul“ elevilor, perpendiculara dusă prin
mijlocul segmentului.
2. Construcţia
Să prezentăm rezolvarea acestei probleme sub forma unei
kinograme (vezi figura 1) cu explicaţiile necesare pentru a descrie
cu claritate întregul procedeu constructiv etapizat, evidenţiind
succesiunea utilizării riglei şi a compasului pentru fiecare
figură/construcţie
intermediară,
până
la
obţinerea
figurei/construcţiei finale.

Fie segmentul AB figura
geometrică dată ( = {A, B, [AB]})
pentru care trebuie să-i construim
mediatoarea.

Pasul 1:
Se face o deschizătură a
compasului
mai
mare
decât
jumătatea segmentului.

F1

Pasul 2 (Construcţia F1):
Se
fixează
piciorul
compasului
într-un
capăt
al
segmentului (în punctul A) şi,
orientat spre interiorul acestuia, se
trasează un arc de cerc de o parte şi
de alta a segmentului.
23
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Pasul 3 (Construcţia F2):
Păstrând
deschizătura
compasului, se repetă procedura de la
Pasul 2 dar pentru celălalt capăt al
segmentului (punctul B).
Pasul 4 (Construcţia F3):
Cu ajutorul riglei trasăm o
dreaptă determinată de punctele
obţinute prin intersecţia celor două
arce de cerc.

Construcţia finală ℱ ∪
Dreapta PQ astfel obţinută
reprezintă mediatoarea segmentului
AB.
Figura 1

3. Demonstraţia
Ştiind că [PA]  [PB] şi [QA]  [QB] (reprezentând aceeaşi
deschizătură a compasului) rezultă că punctele P şi Q aparţin
mediatoarei. Cum două puncte distincte determină o singură
dreaptă, vom avea că dreapta PQ este mediatoarea segmentului
AB.
4. Discuţia
Această metodă poate fi folosită şi pentru construcţia
mijlocului unui segment (care este dat de intersecţia mediatoarei
cu segmentul).
Se poate demonstra şi altfel faptul că dreapta PQ este
mediatoarea segmentului AB dar, în alegerea metodei de mai sus,
am ţinut cont de noţiunile de geometrie acumulate de elevii de
clasa a VI-a până la momentul intersectării cu această problemă.
24

Capitolul I – Noţiuni teoretice generale

Comentarii:
Într-o secțiune anterioară precizam faptul că, în rezolvarea
unei probleme de construcții geometrice cu rigla și compasul, este
important să precizăm și algoritmul sau procedeul constructiv ce
a dus la rezolvarea acesteia.
Dacă notăm cu c acest procedeu constructiv ce are la bază
elemente din
(sau
∪ ′ în cazul în care este necesară
reactualizarea datelor inițiale pentru fiecare etapă intermediară de
construcție) și ca rezultat o figură geometrică din , putem
exprima simbolic că c : → .
Analizând pas cu pas algoritmul de construcție a problemei
prezentate anterior, am putea face următoarele notații (vezi fig.1):
- c1   A,  AB  F1 ca fiind prima construcție intermediară
ce are ca rezultat arcul de cerc determinat de centrul A și
rază mai mare decât jumătatea segmentului AB
(construcția F1) cu proprietățile 1;
- c2  B,  AB  F2 ca fiind a doua construcție intermediară
ce are ca rezultat arcul de cerc determinat de centrul B și
rază mai mare decât jumătatea segmentului AB
(construcția F2) cu proprietățile 2;
- c3  P, Q  F3 ca fiind a treia construcție intermediară ce
are ca rezultat dreapta determinată de punctele P și Q
(construcția F3) cu proprietățile 3.
Astfel, întregul procedeu constructiv ce a dus la construcția
mediatoarei unui segment îl putem exprima simbolic prin
c  c3 c2 c1.
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Capitolul II
Probleme celebre de construcţii geometrice
Dezvoltarea interesului pentru problemele de construcţii
geometrice o putem lega de perioada Greciei antice unde studiul
geometriei, considerată şi „regina ştiinţelor“, ajunsese la un nivel
superior celorlaltor ştiinţe fiind principala preocupare a învăţaţilor
greci din acea vreme.
Se spune că pe frontispiciul şcolii platoniene „Academia“,
Platon (427–347 î.Hr.) a scris deviza: Mηδεις αγεωμετρητος
εισιτω (Să nu intre cine nu este geometru)3.
Deşi nu era matematician, marele filosof Platon avea un cult
deosebit pentru geometrie iar conceptul de construcţii geometrice
cu rigla şi compasul i se datorează.
Tot în acea perioadă au apărut şi primele probleme de
construcţii geometrice cu rigla şi compasul care s-au dovedit
ulterior a fi imposibil de rezolvat: dublarea cubului (fiind dat un
cub, să se construiască muchia cubului cu volum dublat), trisecţia
unghiului (împărţirea unui unghi în trei părţi egale) şi cvadratura
cercului (construcţia unui pătrat cu aria egală cu aria unui cerc
dat). Eforturile depuse de matematicienii acelor vremuri în
rezolvarea acestor probleme stau la baza întregii dezvoltări a
matematicii din Grecia antică.
Timp de mai bine de două milenii, astfel de probleme au
stârnit interesul mai multor matematicieni remarcabili sau
amatori, inventând diverse intrumente mai mult sau mai puţin
exacte şi folosind diferite metode mai mult sau mai puţin acceptate
în rezolvarea lor, până când, cu ajutorul matematicilor moderne,
s-a demonstrat imposibilitatea rezolvării acestora cu ajutorul riglei
şi a compasului.
3

Anton Dumitriu, Istoria logicii, EDP, București, 1969, pagina 114
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În această secţiune vom face o prezentare generală a celor
mai celebre probleme ale antichităţii punând accent pe câteva
metode practice care oferă soluții aproximative de rezolvare,
accesibile elevilor din învăţământul preuniversitar cu minime
cunoştinţe de matematică.

1. Dublarea cubului
Problemă: Se dă un cub de muchie a. Se cere construirea, cu
rigla și compasul, a muchiei x a unui cub care să aibă volumul dublu
față de volumul cubului inițial (x3 = 2a3).
Există mai multe legende cu privire la originea problemei.
Două dintre aceste legende le regăsim într-o scrisoare2 a lui
Eratostene adresată regelui Ptolemeu. În ea se citează dintr-o
tragedie pierdută a lui Euripide în care regele Minos ordonă să se
dubleze mormântul fiului său Glaucus, păstrând forma lui cubică.
În scrisoare se arată că Hipocrate din Chios a căutat să rezolve
problema reducând-o la una tot atât de grea şi anume interpolarea
a două medii proporţionale între muchia cubului dat şi dublul
muchiei3.
În aceeaşi scrisoare se face referire la o altă legendă care
spune că prin anul 430 î.Hr., Atena a fost lovită de o mare
epidemie de ciumă, care în 429 l-a omorât pe liderul ei, Pericle.
Ca atare, atenienii au apelat la oracolul din Delos4 (Grecia) pentru
a le furniza o soluţie de remediere a situaţiei. Răspunsul oracolului
a fost că Apollo s-a înfuriat pentru că altarul său, de formă cubică,
era prea mic; dacă i se dubla volumul, epidemia va înceta.
Textul scrisorii îl regăsim integral în cartea lui M. Cantor, Vorlesungen über
Geschichte der Mathematika, vol. I (1880), pagina 181.
3
3
Într-adevăr, dacă avem a  x  y , avem şi x  2 .
x y 2a
y3
4
Datorită acestei legende, problema dublării cubului se mai numeşte şi
problema delică.
2
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Atenienii au construit unul nou, mult mai mare dublând muchia.
Molima s-a agravat. Consultând din nou oracolul, atenienii au
aflat că Apollo era mai furios ca niciodată. Zeul dorise ca volumul
altarului său cubic să fie dublat, iar atenienii îl măriseră de opt ori.
Epidemia ar fi durat până în anul 423 î.Hr.
Observăm că ecuația x3 = 2a3 are ca soluție x  3 2  a iar
pentru cazul particular a  1 se pune problema construirii
segmentului de lungime x = 3 2 .
Problema dublării volumului unui cub s-a perpetuat până în
secolul XIX (1837) când matematicianul francez Pierre-Laurent
Wantzel (1814-1848) a demonstrat că segmentul de lungime 3 2
nu poate fi construit cu rigla și compasul5.
Printre cei care au obţinut rezultate remarcabile în
construcţia aproximativă a segmentului de lungime 3 2
menţionăm: Apollinius din Perga (aprox.262 î.Hr. – 190 î.Hr),
Michael Stifel (1487-1567), Christian Huygens (1629-1695),
Lorenzo Mascheroni (1750-1800), G. Buonafalce, G. Boccali.
O bună aproximare a lui 3 2 precum şi o metodă interesantă
de construcţie aproximativă a segmentului de lungime 3 2 este
cea a lui Theodor Vahlen (1869-1945) pe care o vom prezenta în
cele ce urmează6.
Considerăm valorile aproximative ale numărului 3 2 :
3

1

2  1, 25992106   1 

1

3

1

14 

1

1
5

1
22 

5

6

1
.....

Demonstraţia a fost publicată în Liouville's Journal, volumul 2, Paris, 1837,
pg. 366 – 372.
Theodor Wahlen, Konstruktionen und Approximationen in systematischer
Darstellung, Leipzing, 1911, p.282-283
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Fracţia

349
= 1,2599275… reprezintă o bună aproximare
277
2

5
22   
 9  care se construieşte
şi se poate scrie sub forma:
2
 5
1  1  
 9
astfel:
Construim (vezi figura 2) pătratul ABCD, având latura 1 şi
5
prelungim semidreptele [AD şi [DC cu DF= ⸱AD, respectiv
9
DC=CE=1.

Figura 2
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Trasăm cercul de centru F şi rază FE, care taie [FB în G. Pe
semidreapta [FG luăm punctul J, astfel încât FJ=1. Ducem prin G
paralela la BE, care taie [FE în H, iar prin J ducem paralela la BH,
care taie [FE în K. Segmentul FK are lungimea aproximativ 3 2 .
Demonstraţie:
Folosim teorema lui Thales în ΔFHB şi în ΔFHG obţinem:
FH FG
FK FH FH  FB



, respectiv
. Dar FG=FE,
2
FJ
FB
FE FB
FB
rezultă că FHFB=FE2.
Înlocuind în prima relaţie obţinem:
2
FK FE
FE 2

FK

de
unde:
(FJ=1).
FJ FB 2
FB 2
Aplicăm teorema lui Pitagora în ΔDFE şi obţinem :
2

349
5
, iar din ΔBFE obţinem :
FE 2  DE 2  DF 2  2 2    
81
9
2

277
5 
.
FB  FA  AB    1  12 
81
9 
349
 1,25992779... , ceea ce este
În final, se obţine: FK 
277
o bună aproximaţie pentru: 3 2  1,25992104...
2

2

2
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2. Trisecţia unghiului
Problemă: Se dă un unghi oarecare θ. Cu rigla și compasul,
să se împartă unghiul θ în trei părţi egale.
Cu alte cuvinte, problema cere să se construiască, cu rigla
negradată şi compasul, două semidrepte care să împartă un unghi
oarecare în trei unghiuri egale.
Dacă nu ar fi imposibil, am putea spune că dificultatea
constă în a trasa o semidreaptă care să împartă unghiul θ în două
2

unghiuri cu măsurile
şi
. Cealaltă semidreaptă se
3
3
construieşte uşor, problema rezumându-se la construcţia
bisectoarei celui de-al doilea unghi.
Pentru a vedea de unde reiese imposibilitatea rezolvării
acestei probleme să luăm următorul exemplu: pe cercul unitar,
considerăm punctele (1,0) şi (cosθ, sinθ). Se cere să se găsească



punctul  cos , sin  .
3
3

Se obţine uşor ecuaţia cos  4 cos3
substituţia x  2 cos


3





 3 cos . Făcând
3
3

obţinem x 3  3 x  2 cos  0 . Pentru


1
  , cos  iar ecuaţia devine x 3  3x  1  0 ecuaţie ce nu
2
3
are rădăcină raţională, deci nici rădăcină construibilă cu rigla şi
compasul.
Aşadar, putem concluziona că problema trisecţiei unghiului
în general nu poate fi efectuată cu rigla negradată şi compasul.
Există, însă, o mulţime infinită (numărabilă) de valori ale
π m
unghiului θ (valori de forma
unde m şi n sunt numere
2n
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naturale nenule) pentru care problema poate fi rezolvată cu rigla
şi compasul, dar exisă şi o mulţime infinită (de puterea
π  2n
continuului) de valori ale unghiului θ (valori de forma
unde
3m
m şi n sunt numere naturale nenule) pentru care unghiul θ nu este
trisectabil.
Imposibilitatea trisecţiei unui unghi oarecare cu rigla şi
compasul a fost tranşată definitiv în 1837 de către P.L.Wantzel dar
se cunoştea încă de pe vremea lui Pappus din Alexandria
(aproximativ 290 – 350 d.Hr.) care a afirmat, fără a da şi o
demonstraţie în acest sens, că nici una din problemele celebre nu
se pot rezolva în condiţiile impuse de Platon (cu rigla negradată şi
compasul).
Lipsa unei argumentări matematice riguroase, în acest sens,
a alimentat strădaniile matematicienilor de-a lungul istoriei în
căutarea unor soluţii la această problemă.
Chiar dacă au respectat sau nu condiţiile impuse de Platon,
că au apelat şi la alte „artificii” precum: rigla etalon, alte curbe
ajutătoare sau alte instrumente mecanice din care au rezultat
construcţii exacte sau aproximative, mai apropiate de activităţile
practice, se impune să menţionăm câteva metode şi pe câţiva
dintre autorii lor.
Dintre aceştia amintim pe Hippias din Elis (sec. V î.Hr.) care
a rezolvat problema utilizând o curbă numită mai târziu
cuadratrice, Arhimede (aprox. 287 î.Hr. – 212 î.Hr.) rezolvă
problema cu ajutorul riglei etalon, Nicomede se foloseşte de o
curbă de gradul patru numită concoidă, R. Descartes (1596-1650)
rezolvă problema prin intersecţia unui cerc cu o parabolă, J. Bolyai
(1802-1860) rezolvă problema folosind hiperbola, şi mulți alţii.
Printre alte curbe folosite în rezolvarea trisecţiei unghiului
amintim: melcul lui Pascal, cicloida lui Ceva, curba lui Schoute,
curba lui Kempe, podara lui Maclaurin şi altele.
În cele ce urmează vom prezenta câteva metode
aproximative dar interesante la care orice elev interesat poate
recurge.
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2.1 Metoda lui Arhimede
Celebrul Arhimede a găsit o metodă inedită de a rezolva
problema trisecţiei unghiului folosind rigla etalon (marcată cu
două puncte).

Figura 3
Fie unghiul dat ∢EOC pe care urmează să-l împărţim în trei
părţi egale (vezi figura 3). Din vârful O al unghiului şi cu o rază
oarecare construim cercul de centru O şi rază OC. Prelungim CO
obţinând punctul B pe cerc (punct diametral opus). Pe o riglă
marcăm două puncte (A şi D) cu o lungime egală cu raza cercului
([AD]≡[OB]≡[OC]). Aşezăm rigla astfel ca marginea ei să treacă
prin punctul E, punctul A să cadă pe prelungirea diametrului iar
punctul D pe cerc.
Triunghiurile DAO şi DOE fiind triunghiuri isoscele, se
1
poate stabili uşor că m(∢EAC)=  m(∢EOC).
3
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2.2 Trisectorul lui Nicholson7
Cel mai simplu trisector îl putem confecţiona din hârtie
groasă, carton sau tablă subţire (vezi figura 4). Porţiunea alăturată
semicercului AB este egală, ca lungime, cu raza acestui semicerc.
Marginea porţiunii BF formează un unghi drept cu dreapta AD.
Să presupunem, de exemplu, că dorim să împărţim unghiul
XOY în trei părţi egale.

Figura 4
Aşezăm trisectorul astfel încât vârful unghiului O să se afle
pe linia BF, o latură a unghiului să treacă prin punctul A, iar altă
latura să fie tangentă la semicerc (în punctul E).
Apoi se duc dreptele OB şi OC şi problema este rezolvată.
Dacă unim centrul semicercului C cu punctul de tangenţă E,
demonstraţia se rezumă la faptul că ∆OAB≡∆OBC≡∆OEC de
unde ∢AOB≡∢BOC≡∢COE.
7

T. Wahlen, Konstruktionen und Approximationen in systematischer
Darstellung, Leipzig, 1911, p.137
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2.3 Metoda lui Dürer 8
Maestrul Dürer9 publică în 1525 în lucrarea sa
„Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit in
Linien, Ebenen und ganzen Körpern“ (Instruirea măsurătorii cu
compasul și bolobocul în linii, plane și volume), pagina 62, o bună
aproximare a rezolvării trisecţiei unghiului (vezi figura 5).
Fie arcul XY corespunzător unghiului la centru ∢XOY pe
care dorim să-l împărţim în trei unghiuri congruente.

Figura 5
 Împărţim coarda XY în trei segmente congruente:
[XA]≡[AB]≡[BY];
 Din A şi B ridicăm perpendicularele AC şi BD ce intersectează
arcul XY în punctele C şi D;
apud Al. Tỏth, Noţiuni de teoria construcţiilor geometrice, E.D.P., Bucureşti,
1963, paginile 128-129;
9
Albrecht Dürer (1471-1528) a fost un pictor german, creator de gravuri și
teoretician al artei preocupat şi de matematică, mecanică și literatură.
8
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Construim cercurileC1 (X, XC) şi C2 (Y, YD) care vor
intersecta coarda XY în punctele E şi F;





Construim punctele G şi H pe segmentele AE şi FB astfel încât
1
1
GE   AE şi FH   FB ;
3
3
Construim cercurile C3 (X, XG) şi C4 (Y, YH) care vor
intersecta arcul XY în punctele M şi N.
Se consideră că punctele M şi N împarte arcul XY în trei

arce ( XM , MN , NY ) „aproape“ congruente, deci şi unghiurile
∢XOM, ∢MON şi ∢NOY sunt „aproape“ congruente.
Observația 1:
Construcția din figura 5 a fost realizată folosind GeoGebra
și aplicând metoda maestrului Dürer pentru un unghi XOY de
150°.
Rezultatele au fost următoarele:
m(∢XOM) = m(∢YON) = 49°51′ iar m(∢MON) = 50°18′
ceea ce reprezintă o eroare de ±0,3%.
Observația 2:
Nici punctele O, H, N şi nici punctele O, G, M nu sunt
coliniare deşi aşa par din desen.

2.4 Metoda lui Finsler
O construcţie de mare precizie ne-o oferă matematicianul
german Paul Finsler (1894 – 1970) pe care o publică în 1938 în
lucrarea
sa
„Einige
elementargeometrische
Näherungskonstruktionen“10 (vezi figura 6).
10

apud Al. Tỏth, Noţiuni de teoria construcţiilor geometrice, E.D.P., Bucureşti,
1963, pagina 129
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Construcţia:
- Împărţim unghiul dat (∢XOY) în patru unghiuri egale;
- Pe latura [OX a unghiului ZOX (reprezentând a patra parte
din unghiul XOY) luăm punctele Oʹ, C şi A astfel încât
18
[OOʹ]=a, [OʹA]=3a şi [CA] =  a , unde a arbitrar;
7
- Construim cerculC (C, CA) care va intersecta latura OZ în
punctul B.
Măsura unghiului BOʹA reprezintă o treime din măsura
unghiului dat (∢XOY) cu o aproximaţie de 0,016%11.

Figura 6
11

Ioan Dăncilă, Construcţii cu rigla şi compasul, Editură SIGMA, Bucureşti,
2000, pagina 139 ;
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3. Numărul π şi cuadratura cercului
3.1 Numărul π
„În prezent, orice şcolar calculează lungimea unei
circumferinţe după diametrul ei, într-un mod mai exact decât cel
mai înţelept preot din străvechea ţară a piramidelor sau cel mai
iscusit arhitect al măreţei Rome“12... fără să bănuiască, însă, că în
calculele lor se strecoară un număr care a adus multă nelinişte în
rândul celor mai mari matematicieni ai lumii de-a lungul
mileniilor.
Numărul  este o constantă matematică ce reprezintă
raportul algebric dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc din
spaţiul euclidian.
La propunerea matematicianului galez William Jones în
1706, susţinută şi popularizată apoi de Leonhard Euler în 1737,
această constantă primeşte, în notaţia sa, simbolul  („pi“ în
citire, corespunde literei p în scrierea română/latină) reprezentând
prima literă a cuvântului grecesc περίμετρος (perimetros =
perimetru) sau περιφέρεια (perifereia = periferie).
În ce priveşte valoarea acestui număr, aceasta cunoaşte o
istorie foarte îndepărtată şi plină de peripeţii.
„A fǎcut marea turnatǎ din aramǎ. Avea zece coţi de la o
margine pânǎ la cealaltǎ, era rotundǎ de tot, înaltǎ de cinci coţi,
şi de jur împrejur se putea mǎsura cu un fir de treizeci de coţi.“
(1Regi 7:23; 2 Cronici 4:2)
Acest text din Biblie, în care observăm valoarea trei pentru
numărul , ne certifică faptul că, în diferite forme, valori sau
12

I.I. Perelman, Geometria distractivă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pagina
200.
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notaţii, acest număr era deja prezent în viaţa oamenilor cu foarte
mult timp în urmă.
Şi vechii evrei utilizau aceeaşi valoare 3 pentru numărul ,
însă babilonienii, mai exacţi, foloseau în calcule
30
7
=3+
+ 2 ≈ 3,125.
60 60
Egiptenii antici cunosc o aproximare mai bună, astfel, pe
papirusul Rhind13 (vezi figura 7), calculând aria unui disc, scribul
2

 16 
Almes a utilizat  =   =3,1604...
9

Figura 7: O porţiune din papirusul Rhind14
Papirusul Rhind este un document din Egiptul antic datat în jurul anului 1650
î.Hr. și care conține 85 de probleme de matematică. Poartă numele
egiptologului Alexander Henry Rhind, care l-a achiziționat în anul 1858 din
Luxor. Se crede că este copia unuia mai vechi, datând din perioada 1842-1800
î.Hr. Este lung de aproape 20 m și lat de 32 cm și se păstrează la British
Museum. Papirusul a fost scris de scribul Ahmes și poartă titlul: Instrucțiuni
pentru
a
cunoaște
toate
lucrurile
secrete
(conform
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papirusul_Rhind)
14
Apud https://ro.wikipedia.org/wiki/Papirusul_Rhind
13
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În geometria sacrală indiană, în aşa-numitele sulba-sutre
care provin din secolele al VIII-lea – al III-lea î.Hr., apar valori
remarcabile pentru π: Āryabhata (499 d.Hr.) calculează perimetrul
poligonului înscris cu 386 de laturi şi obţine valoarea
3927
π=
= 3,1416.
1250
Folosind poligoane regulate cu 96 de laturi, Arhimede a
10
1
estimat valoarea lui  ca fiind 3
<  <3 .
7
17
Şi în China antică au existat preocupări cu privire la valoarea
lui π. Astfel, urmând calea lui Arhimede, Liu-Hui (236 d.Hr.),
ajunge la poligonul cu 192 de laturi şi găseşte π = 3,14 iar Tsu
Ch’ing-Chi (462 d.Hr.), avea să dea o valoare surprinzător de
precisă pentru acele vremuri, şi anume:
3,1415926 < π < 3,1415927, iar pentru scopuri practice ia
355
22
π=
sau π =
.
113
7
Fr.Viète, utilizând tot metoda lui Arhimede, ajungând până
la poligoanele înscrise şi circumscrise cu 6∙216 laturi, a determinat
valoarea lui π cu 9 zecimale exacte.
Cele mai bune aproximări pe această cale provin de la câţiva
matematicieni olandezi dintre care îl amintim pe Ludolph van
Ceulen care, în 1596, a găsit pentru π 20 de zecimale exacte cu
ajutorul poligonului cu 15∙237 laturi (cu ajutorul formulei l - ρn =
1 2
l ), iar mai târziu, printr-o muncă laborioasă, a obţinut 35 de
2 2n
zecimale exacte calculând perimetrul poligonului cu 262 laturi şi a
lăsat prin testament ca acest număr să fie gravat pe mormântul său
funerar.
Între anii 1946 şi 1947 D.F. Ferguson (Universitatea din
Manchester) şi, independent de el, J.W. Wrench (din Washington)
au calculat valoarea lui π cu 808 zecimale şi s-au simţit satisfăcuţi
descoperind că în calculele lui Shenks (care în anul 1873 a publicat
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o valoare a lui π cu 707 zecimale) au descoperit o eroare începând
cu cifra a 528-a.
Mai târziu, în 1949, cu ajutorul unei maşini electronice de
calcul a Universităţii Pensilvania de tip ENIAC, s-a calculat
valoarea lui π cu 2040 de zecimale (în timp de 96 de ore).
O preocupare constantă a matematicienilor a fost
ameliorarea prin diferite metode a aproximaţiei numărului  .
Astfel, istoria matematicii consemnează formule de calcul
ale lui  cu care se poate obţine aproximaţia dorită:
1
1
1
1
+
–
+ –…
(formula lui Leibniz)
5
7
9
3
2 2 4 4 6 6 7
=2∙
∙
∙ ∙
∙
∙
∙
∙…
(Wallis)
1 3 3 5 5 7 6
1
1
1
1
2 = 6 ( 2 + 2 + 2 + 2 + … )
(Euler)
2
1
3
4

=1–

Tot Euler a descoperit relaţia dintre funcţia exponenţială şi
funcţiile circulare:
eix = cos x + i sin x
Punând în această egalitate x = π, obţinem eiπ = -1 (sau eiπ
+ 1 = 0, dacă am vrea, pentru frumuseţea matematicii, să scoatem
mai multe elemente primordiale în evidenţă) relaţie care va duce
la descoperirea naturii numărului π.
Despre caracterul său iraţional găsim referiri încă de prin
secolul IX în scrierile lui Abu Abdullah Muhammad bin Musa alKhwarizmi15 apoi prin sec XII când Maimonides16 spune că este

Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (aprox. 780 – 845) savant,
astronom/astrolog, matematician și scriitor persan;
16
Moise Maimonide (n. 30 martie 1135, Córdoba - d. 13 decembrie 1204,
Fustat, azi Cairo) a fost un filosof, medic și teolog evreu din Evul Mediu.
15
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sigur de iraționalitatea lui π dar o demonstrația completă a fost
realizată abia în 1768 de către Johann Heinrich Lambert17.
Mai târziu, în anul 1882, matematicianul german Ferdinand
Lindemann18 stabileşte caracterul transcendent al numărului π,
punând capăt frământărilor milenare a matematicienilor şi, cu
această ocazie, tranşând definitiv problema cvadraturii cercului.
Acest fapt nu a oprit pe mulţi matematicieni să-i găsească şi
alte zecimale.
În anul 2013, doi cercetători japonezi, cu ajutorul unui super
calculator, au reușit să treacă de bariera de calcul a 10000 de
miliarde de zecimale pentru numărul π şi calculul continuă.
Astfel de eforturi pentru astfel de calcule sau aproximări nu
au nici valoare teoretică şi, cu atât mai puţin, valoare practică în
condiţiile în care din 1882 deja s-a tranşant natura acestui număr.
Pentru a calcula, spre exemplu, lungimea ecuatorului cu o
precizie de până la 1cm, ar fi suficient primele nouă zecimale ale
numărului π.
Matematicianul Grave19 a demonstrat într-un mod extrem de
clar absoluta inutilitate chiar şi a primei sute de cifre zecimale din
valoarea lui π. El a spus că, dacă ne-am imagina o sferă, a cărei
rază să fie egală cu distanţa de la Pământ la steaua Sirius (132·1010
km), am umple această sferă cu bacterii, presupunând că în fiecare
milimetru cub al sferei ar exista câte un bilion (1010) de bacterii,
apoi toate aceste bacterii le-am aşeza într-o linie dreaptă în aşa fel
ca distanţa dintre două bacterii învecinate să fie egală din nou cu
distanţa de la Pământ la steaua Sirius, atunci acceptând acest
segment fantastic drept diametru al unui cerc, am putea calcula
lungimea sa cu o precizie microscopică, adică de până la
17

Johann Heinrich Lambert (n. 26 august 1728 - d. 25 septembrie 1777) a fost
un matematician, fizician și astronom elvețian;
18
Carl Louis Ferdinand von Lindemann (12 aprilie 1852 – 6 martie 1939)
matematician german.
19
Dmitri Aleksandrovici Grave (1863-1939) matematician rus de etnie
ucraineană;
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1
mm, folosind 100 de zecimale după virgulă din valoare
1000000
lui π20.
Pentru calculele obişnuite cu π este pe deplin suficient să
ţinem minte primele două zecimale (3,14), iar pentru calcule mai
exacte e suficient să reţinem expresia: „Aşa e uşor a scrie
renumitul şi utilul număr din carte“21 în care zecimalele
numărului π sunt egale cu numărul de litere ale fiecărui cuvânt.

Şi în privinţă construcţiei numărului π au fost depuse
eforturi importante de-a lungul timpului ce au avut ca rezultat idei
şi tehnici de construcţii mai mult sau mai puţin interesante sau cu
o mai mare sau mai mică aproximare.
Să prezentăm o metodă de construcţie a numărului π cu o
aproximaţie destul de bună (vezi figura 8).

Figura 8
I.I. Perelman, Geometria distractivă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pagina
202;
21
idem
20
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Construcţia:
- Construim cerculC1 (O, AO) cu AO = 1;
9
din AO;
5
- Construim cerculC2 de diametru AB (C2 (Q, QB));

- Prelungim segmentul AO cu OB 

- Perpendiculara dusă prin O la segmentul AB va intersecta
cerculC2 (Q, QB) în punctele P şi C;
- Construim cerculC3 (O, OB) care va intersecta perpendiculara
PC în punctul I.
Segmentl PI = π = L C1 (O, AO) .
Demonstraţia:
Cum PI = PO + OI iar PO  AO  OB , AO = 1 şi OB≡OI,
avem: PI  1  OI  OI  1,34164078.....  1,8  3,141640.... ceea
ce reprezintă o foarte bună aproximare a numărului π.

3.2 Cuadratura cercului
Problemă: Cu rigla negradată și compasul, să se
construiască un pătrat a cărui suprafaţă să fie egală cu suprafaţa
unui cerc de rază dată.
 Dacă notăm cu r raza cercului dat, cu d = 2r diametrul acestuia
şi cu l latura pătratului ce trebuie construit, atunci din l2 = πr2
obţinem l  r  iar problema se reduce la construirea unui
segment de lungime  .
 Dacă notăm suprafaţa cercului (discului corespunzător cercului)
2r   r putem spune că aria cercului este egală cu
astfel:   r 2 
2
45

Capitolul II – Probleme celebre de construcţii geomerice

aria unui triunghi care are ca bază lungimea (circumferinţa)
cercului iar înălţimea cât raza sa. În acest caz dificultatea constă
în construirea unui segment de lungime π.
 Dacă notăm πr2 = πr • r, suprafaţa cercului este egală cu cea
a unui dreptunghi de lăţime r şi lungime πr, fapt care ne duce iarăşi
la construirea unui segment de lungime π.
Atât variantele prezentate mai sus, cât şi toate variantele
încercate de-a lungul mileniilor de toţi matematicienii, toate au ca
numitor comun construirea unui segment de lungime π.
Caracterul iraţional al numărului π stabilit în sec. XVIII de
către Lambert nu a oprit eforturile cuadraturiştilor, înţelegând că
iraţionalitatea acestuia nu face ca problema să fie lipsită total de
speranţă. Există destule numere iraţionale ce pot fi construite cu
exactitate. În schimb, toate strădaniile în rezolvarea acestei probleme
ia sfârşit în 1882 când matematicianul german Lindemann stabileşte
o altă particularitate a numărului π şi anume faptul că acesta este un
număr transcendent (nu este număr algebric) deci nu poate fi
construit cu rigla şi compasul, fapt susţinut mai târziu de
Weierstrass (1885), Hilbert, Hurvitz, Gordan, Weber, Lebesque, ş.a.
Chiar dacă soluţia este negativă, putem considera că
matematicianul german Carl Louis Ferdinand von Lindemann
este primul şi singurul matematician care rezolvă definitiv
problema cuadraturii cercului.
Aşadar, din punct de vedere teoretic, problema cuadraturii
cercului a fost tranşată definitiv acum 135 de ani. Şi din punct de
vedere practic căutările au devenit inutile odată cu stabilirea
exactă a primelor zece zecimale ale numărului π, chiar dacă au
existat idei ingenioase, mai mult sau mai puţin exacte.
Pentru cerinţele pe care le întâlnim în viaţa de toate zilele şi
pentru acei elevi curioşi şi dornici în a căuta diferite soluţii
mânuind rigla şi compasul, este pe deplin suficient să dispunem
de procedee aproximative, satisfăcătoare pentru rezolvarea acestei
probleme.
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Să examinăm o astfel de soluţie22:
Procedeul pe care îl vom prezenta, numit Triunghiul lui Bing
(inginer rus, 1836) constă în calculul unghiului α (figura 9) sub care
trebuie să ducem, la diametrul AB, coarda AC = x, care reprezintă
latura pătratului necunoscut.
AC
x
Dacă recurgem la trigonometrie găsim cos α =
=
,
AB
2r
unde r = AO este raza cercului.

Prin urmare, latura pătratului
necunoscut va fi: x = 2r ∙ cos α,
iar suprafaţa lui va fi egală cu
4r2∙cos2α .
Pe de altă parte, suprafaţa
pătratului este egală cu π∙r2, adică cu
suprafaţa cercului respectiv.
Deci: 4r2∙cos2α = π∙r2, de unde
Figura 9

cos2α =

, cos α =

= 0,886.

Cu ajutorul tabelelor vom găsi α = 27° 36’.
Astfel, dacă trasăm o coardă sub un unghi de 27°36ʹ la
diametru unui cerc, obţinem imediat latura unui pătrat, a cărui
suprafaţă este egală cu suprafaţa cercului dat.
În practică, pentru aceasta se confecţionează un echer de
desen, care să aibă un unghi ascuţit de α = 27° 36ʹ (celălalt va avea
62° 24’).
Pentru cei care doresc să confecţioneze un astfel de echer
este util să ţină cont de faptul că tangenta unghiului de 27°36ʹ este
23
egală cu 0,523 sau
, deci, între catetele unui astfel de triunghi
44
există raportul 23:44.
22

I.I. Perelman, Geometria distractivă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pagina
213-214
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4. Împărţirea cercului în n părţi egale
Problemă: Cu rigla negradată și compasul, să se împartă un
cerc în n părţi egale.
Ca şi celelalte probleme prezentate anterior, la fel de celebră,
importantă şi interesantă este şi problema construirii, cu rigla şi
compasul, a n puncte care să împartă un cerc dat în n arce egale, unde
n este număr întreg cu n ≥ 2.
Din clasa a VII-a ştim că aceste puncte sunt tocmai vârfurile
unui poligon regulat cu n laturi înscris în cercul respectiv. Aşadar,
problema împărţirii cercului în n părţi egale coincide cu cea a
construirii poligonului regulat cu n laturi. Se naşte firesc întrebarea:
pentru ce numere n (nℕ, cu n ≥ 2) se poate împărţi, în mod teoretic,
exact circumferinţa unui cerc cu rigla şi compasul?
Încă din antichitate problema împărţirii cercului a fost
rezolvată pentru n = 2, 3, 5, 15 şi pentru numerele care se obţin
prin înmulţirea acestora cu 2k, unde k este un număr natural. Dar
pentru restul ?!
La vârsta de 19 ani, Karl Friedrich Gauss23 a construit
poligonul regulat cu 17 laturi iar, în lucrarea sa „Disquisitiones
arthometice“ (Leipzig, 1801), dă un răspuns definitiv la această
întrebarea.
Teorema lui Gauss:
Poligoanele regulate constructibile cu rigla şi compasul
sunt cele pentru care numărul n de laturi este fie de forma 2α , cu
α ≥ 2, fie de forma 2 α p1 p2 ... pn , cu αℕ, unde pi sunt numere
prime distincte care sunt, în acelaşi timp, numere Fermat (adică
β

este de forma 2 2  1 , cu β număr natural).24
23

Johann Friedrich Carl Gauss (1777-1855) a fost un matematician, fizician
și astronom german;
24
Demonstraţia este redată întegral în Paul A. Blaga, Construcţii geometrice,
UBB Cluj Napoca, paginile 102-104
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Conform acestei teoreme, constatăm că, dintre poligoanele
regulate având numărul laturilor mai mic decât 100, sunt
construibile cu rigla şi compasul cele cu următoarele numere de
laturi: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48,
51, 60, 64, 80, 85, 96.
Construirea efectivă a multora dintre aceste poligoane este
destul de anevoioasă. Astfel Richelot, aplicând metodele lui
Gauss, pentru a construi poligonul regulat cu 257 laturi, a avut
nevoie de 84 pagini iar matematicianul Hermes a lucrat 10 ani la
construirea poligonului regulat cu 65537 laturi. Manuscrisul se
găseste în Biblioteca Seminarului de Matematică din Gottingen.
Pentru fiecare n construibil, împărţirea cercului în n arce
egale sau construcţia poligonului regulat cu n laturi, există câte un
procedeu anume, iar faptul că nu există un procedeu unitar, fie el
şi aproximativ, pentru toate numerele, este destul de incomod
pentru aplicaţiile practice şi pentru practicieni.
În cele ce urmează, vom prezenta un procedeu aproximativ
dar suficient de simplu pentru a putea fi aplicabil pentru orice
număr de arce egale.25
Să presupunem că avem de împărţit un cerc în 8 arce egale
(vezi figura 10).
Construcția:
- Pe diametrul AB a unui cerc dat, construim triunghiul echilateral
ABC;
- Împărţim diametrul AB cu ajutorul punctului D astfel încât
AD 2
AD 2
 (pentru cazul general
 ).
raportul
AB 8
AB n
- Unim punctele C şi D şi prelungim până ce intersectează cercul
în punctul E.

25

Procedeul este prezentat pe larg în I.I. Perelman, Geometria distractivă, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pagina 242-243.
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Atunci, arcul AE va
constitui, aproximativ, a
opta parte din circumferinţa
cercului.
Prin acest procedeu, în

loc de 45º, obţinem valoarea
45,19º adică 45º11ʹ24ʺ, cu o
eroare de +0,42%.
Figura 10
În

general, dacă vom exprima dependenţa dintre
360
m AE =
şi măsura unghiului AOE care se formează prin
n
construcţia descrisă mai sus, va rezulta următoarea formulă

 

3 n2 +16n - 32 - n
care, pentru valori mai

2
n-4
mari ale lui n, poate fi înlocuită cu formula aproximativă:
tg(∢AOE)≈ 4 3  n-1 - 2n-2 .
exactă: tg(∢AOE) =





Teoretic ştim că, dacă împărţim circumferinţa cercului în n
părţi egale, atunci măsura unghiului la centru va trebui să fie egală
360
cu
.
n
Comparând acest rezultat cu măsura arcului obţinut prin
construcţie vom obţine eroarea, care creşte odată cu numărul n şi
se învâte în jurul valorii de 10%, ceea ce credem că este admisibilă
pentru majoritatea lucrărilor practice, ţinând cont că este singurul
procedeu simplificat.
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Pentru concludenţă, să încercăm să împărţim cercul în 360
de părţi egale.
Urmând procedeul descris mai sus şi folosind, pentru
acurateţe, GeoGebra (un soft matematic ce permite astfel de
construcţii şi afişează valorile rezultate), vom obţine valoarea de
1º6ʹ pentru arcul AE în loc de 1º. Adică, o construcţie
aproximativă cu o eroare de 10% care este acceptabilă.

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎
În regatul nesfârşit al matematicii există o infinitate de
probleme nerezolvate. O parte dintre acestea au devenit celebre fie
din cauza vechimii pe care le au, fie din cauza impactului asupra
matematicii şi/sau a altor domenii ale cunoaşterii, fie din cauza
surplusului de atenţie şi a volumului strădaniilor matematicienilor,
de-a lungul timpului, depuse în rezolvarea lor.
În istoria matematicii găsim probleme mult mai interesante
dar nu la fel de celebre ca cele patru probleme prezentate mai sus.
Celebritatea acestora constă în vechimea lor (primele referiri la
problema cuadraturii cercului, într-o fază incipientă, le găsim în
papirusul Rhind care datează de prin anul 1650 î.Hr.) dar şi în
atenţia şi volumul încercărilor şi soluţiilor, mai mult sau mai puţin
exacte, înregistrate de-a lungul istoriei, până în secolul XIX când
matematicieni iluştri au demonstrat imposibilitatea rezolvării lor în
condiţiile impuse de Platon.
Nu cred că greşim dacă am menţiona faptul că, ignorând
demonstraţiile date de Pierre-Laurent Wantzel, Ferdinand
Lindemann sau Karl Friedrich Gauss, cu ajutorul mijloacelor
51

Capitolul II – Probleme celebre de construcţii geomerice

tehnice şi electronice existente, înzestraţi cu răbdare şi imaginaţie,
au existat, există şi vor există mulţi cuadraturişti cu idei
„năstruşnice“ care, încă mai cred că, ce n-au reuşit vechii
matematicieni cu rigla şi compasul antic, poate vor reuşi cu
mijloace moderne, să deranjeze somnul transcendental al lui π şi,
poate, cine ştie, îl pot aduce în lumea pătratului.
Astronomul francez Arago26 scria cu privire la aceasta,
următoarele:
„Cei care caută cvadratura cercului continuă să se ocupe
de rezolvarea unei probleme a cărei imposibilitate a fost dovedită
cu prisosinţă în prezent şi care, chiar dacă ar putea fi realizată,
nu ar prezenta nici un interes practic...“
Totuşi, dacă am privi în istoricul acestor probleme, am putea
spune că, din încercările infructuoase de a le rezolva, s-au devoltat
alte ramuri importante ale ştiinţei matematicii.

26

François Jean Dominique Arago (1786-1853) matematician, fizician,
astronom și om politic francez de origine catalană.
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Capitolul III
Probleme rezolvate de construcţii geometrice
cu rigla şi compasul
Acest capitol este dedicat prezentării, analizării şi rezolvării
problemelor de construcţii geometrice cu rigla şi compasul.
Plecând de la construcţii simple, elementare, uzuale şi până
la unele mai complexe, încercăm să acoperim o plajă cât mai mare
din problemele cele mai des întâlnite sau care nu ar trebui să
lipsească din manualele elevilor din învăţământul preuniversitar.
Având în vedere că în capitolul I, tema 3 (vezi paginile 2025) am prezentat pe larg modalitatea corectă şi amănunţită de
abordare a unei probleme de construcţie geometrică cu rigla şi
compasul (construcţia mediatoarei unui segment) parcurgând
întegral cele patru etape (analiza, construcția, demonstrația și
discuția), din economie de spaţiu, în exemplele ce vor urma, vom
apela la o prezentare mai succintă fără să afectăm gradul de
corectitudine sau înţelegere a rezolvării acestora.
De asemenea, o problemă deja rezolvată şi prezentată, o
putem considera construcţie cunoscută ce poate sta la baza
construcţiilor ce urmează a fi prezentate, fără a mai relua
procedeul de rezolvare.
Mai trebuiesc făcute următoarele precizări:
- pe lângă elementele date, toate construcţiile se realizează într-un
plan fundamental dat;
- construcţiile geometrice vor fi realizate cu ajutorul riglei
negradate şi a compasului transportor de segmente –
instrumente ce stau la baza oricărui şcolar şi oricui îi este
necesar în vreo activitate practică;
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1. Construcţii de expresii algebrice
Propoziţie:
Dacă a şi b sunt două numere date sau construibile, atunci
a
bc
sunt construibile şi expresiile: a + b, a – b, a • b,
, x
,
b
a
ab
, a  b , a 2  b2 , a 2  b2 .
2
1.1˚ Construcţia expresiei a ± b
Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
construiască segmentul de lungime a ± b (vezi figura 11).

Figura 11
Construcţie:
- Construim dreapta d pe care alegem un punct A;
- Deschidem compasul de lungime a şi, cu piciorul în punctul A,
construim un arc de cerc de rază a până ce intersectează dreapta
d în punctul notat cu B;
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- Cu centrul în punctul B şi de rază b, trasăm un alt cerc care va
intersecta dreapta în punctele D şi C.
Obţinem:
- Segmentul sumă: [AC] = [AB] + [BC] = a + b
- Segmentul diferenţă: [AD] = [AB] – [BD] = a – b.
1.2˚ Construcţia expresiei a•b
Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
construiască segmentul de lungime a • b (vezi figura 12).

Figura 12
Construcţie:
- Construim două semidrepte d1 şi d2 cu originea comună în O;
- Pe semidreapta d1 construim segmentul unitate OA = 1 şi
segmentul OB = a, iar pe semidreapta d2 construim segmentul
OC = b şi unim A cu C;
- Prin B ducem o paralelă la segmentul AC care va intersecta
semidreapta d2 în punctul D.
Demonstraţie:
Din
teorema
lui
OA OC
1
b

 
 OD  a  b
OB OD
a OD
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1.3˚ Construcţia expresiei

a
b

Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
a
construiască segmentul de lungime
(vezi figura 13).
b

Figura 13
Construcţie:
-

-

Construim două semidrepte d1 şi d2 cu originea comună în O;
Pe semidreapta d1 construim segmentul unitate OA = 1 şi
segmentul OB = b iar pe semidreapta d2 construim segmentul
OC = a şi unim B cu C;
Prin A ducem o paralelă la segmentul BC care va intersecta
semidreapta d2 în punctul D.
Demonstraţie:
Din teorema lui Thales avem:
OA OD
1 OD
a

 
 OD 
OB OC
b
a
b
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a c 
1.4˚ Construcţia celui de-al patrulea proporţional   
b x
Problemă: Fie trei segmente de lungimi a, b şi c. Să se
a c
bc
construiască expresia  sau segmentul de lungime x 
b x
a
(vezi figura 14).

Figura 14
Construcţie:
- Construim două semidrepte d1 şi d2 cu originea comună în O;
- Pe semidreapta d1 construim segmentele OA = a şi AB = b, iar
pe semidreapta d2 construim segmentul OC = c şi unim A cu C;
- Prin B ducem o paralelă la segmentul AC care va intersecta
semidreapta d2 în punctul D.
Demonstraţie:
Din teorema lui Thales avem:
OA OC
a
c
bc
bc

 
 CD 
x
.
AB CD
b CD
a
a
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1.5˚ Construcţia mediei aritmetice a două segmente
Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
ab
construiască segmentul de lungime
(vezi figura 15).
2

Figura 15
Construcţie:
- Construim segmentul sumă a + b = [AC] = [AB] + [BC];
- Construim mediatoarea segmentului AC care îl va împărţi în
două segmente congruente ([AM] ≡ [MC]).
Demonstraţie: AM 

AC AB  BC a  b


.
2
2
2

1.6˚ Construcţia mediei geometrice a două segmente
Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
construiască segmentul de lungime a  b (vezi figura 16).
Construcţie:
- Construim segmentul sumă a + b = [BD] + [DC] = [BC] şi
determinăm mijlocul acestuia (O);
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- Cu centrul în punctul O şi rază OB, construim semicercul
determinat de diametrul BC;
- Din punctul D, ridicăm perpendiculara la BC până
intersectează semicercul în puncul A.

Figura 16
Lungimea segmenului AD reprezintă media geometrică a
numerelor a şi b.
Demonstraţie:
Din faptul că triunghiul ABC este înscris într-un semicerc
rezultă că m(∢BAC)=90º.
Din teorema înălţimii aplicată în ∆ABC avem: AD2 =
BD•DC, adică AD  a  b .
Observaţie:
Dacă înlocuim mumărul b cu segmentul unitate, cu ajutorul
procedeului de mai sus putem obţine construcţia numărului real
pozitiv a .
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1.7˚ Construcţia expresiei

a 2  b2

Problemă: Fie două segmente de lungimi a şi b. Să se
construiască segmentul de lungime

a 2  b 2 (vezi figura 17).

Figura 17
Construcţie:
- Din aceeaşi origine, construim două semidrepte perpendiculare
[OA şi [OB;
- Pe cele două semidrepte construim (transportăm) segmentele
OA şi OB de lungimi a şi b;
- Unim punctele A şi B şi obţinem segmentul căutat.
Demonstraţie:
Cum ∆AOB este dreptunghic, conform teoremei lui Pitagora
avem:
AB2 = AO2 + OB2  AB  AO 2  OB 2  AB  a 2  b 2 .
Observaţie:
Dacă înlocuim rolul catetei OA cu al ipotenuzei şi construim
AB=a, atunci vom obţine OA  a 2  b 2 .
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1.8˚ Împărţirea unui segment în n părţi egale
Problemă: Să se împartă un segment AB (dat sau
construibil) în patru segmente de lungimi egale (vezi figura 18).

Figura 18
Construcţie:
- Cu ajutorul riglei construim o semidreaptă oarecare [AX;
- Fixăm compasul cu piciorul în punctul A şi, cu o deschizătură
oarecare dar fixă, pe semidreapta [AX, construim patru
segmente congruente ([AA1], [A1A2], [A2A3], [A3A4]). Notăm
ultimul punct cu A4;
- Cu o deschizătură a compasului cât segmentul BA4, fixăm
piciorul compasului în punctul A şi, în semiplanul opus,
construim un arc de cerc;
- Cu o deschizătură a compasului cât segmentul AA4, fixăm
piciorul compasului în punctul B şi, în acelaşi semiplan,
construim încă un arc de cerc ce îl va intersecta pe primul în
punctul notat cu B4;
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- Cu ajutorul riglei construim segmentul determinat de punctele
B4 şi B;
- Cu o deschizătură a compasului cât segmentul AA1, fixăm
piciorul compasului în punctul B şi construim (transportăm)
patru segmente congruente ([BB1], [B1B2], [B2B3], [B3B4]);
- Cu ajutorul riglei trasăm dreptele AB4, A1B3, A2B2, A3B1, A4B
care vor intersecta segmentul AB în punctele M, N, P.
În acest mod, segmentul AB este împărţit în patru segmente
congruente.
Demonstraţie:
Cum AB4 ∥ A1B3 ∥ A2B2 ∥ A3B1 ∥ A4B, conform teoremei
paralelelor echidistante, pe secanta AB avem: [AM] ≡ [MN] ≡ [NP]
≡ [PB].
Observaţie: Pentru un n număr natural rezonabil, această
metodă se poate generaliza pentru n segmente congruente.
1.9˚ Împărţirea unui segment în părţi proporţionale
cu alte segmente
Problemă: Să se împartă un segment de lungime n (dat sau
construibil) în patru segmente proporţionale cu patru segmente
de lungimi a, b, c şi d (vezi figura 19).

Figura 19
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Construcţie:
-

-

Construim două semidrepte d1 şi d2 cu originea comună în O;
Pe semidreapta d1 construim segmentul ODʹ = n iar pe
semidreapta d2 construim segmentele OA = a, AB = b, BC =
c, CD = d şi unim punctul D cu Dʹ;
Prin A, B şi C ducem câte o paralelă la segmentul DDʹ care
vor intersecta semidreapta d1 în punctele Aʹ, Bʹ şi Cʹ.

Segmentele astfel obţinute ([OAʹ], [AʹBʹ], [BʹCʹ] şi [CʹDʹ])
sunt proporţionale cu segmentele de lungimi a, b, c şi d.
Demonstraţie:
Într-adevăr, conform teoremei lui Thales avem:
OA
AB
BC
CD



unde OAʹ + AʹBʹ + BʹCʹ + CʹDʹ = n.
OA AB  B C  C D 
Observaţia 1: Dacă a = b = c = d atunci, segmentul de
lungime n se împarte în patru segmente de lungimi egale.
Observaţia 2: Generalizând, segmentul de lungime n se poate
împărţi în p segmente proporţionale cu x1 , x2 , x3 ,..., x p , unde p ≥
2 număr natural, finit şi rezonabil, iar x1 , x2 , x3 ,..., x p sunt numere
date sau construibile.

1.10˚ Împărţirea unui segment în medie şi extremă raţie
(„tăietura de aur“)
Problemă: „Să se taie o linie dreaptă dată [n.a.: aici cu
sensul de segment] în aşa fel încât dreptunghiul cuprins de
dreapta întreagă şi unul din segmente să fie egal cu pătratul
segmentului rămas”27
27

Această formulare o găsim în Elementele lui Euclid, Cartea a II-a,
problema 11, apud David E. Joyce,
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookII/bookII.html.
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De fapt, problema cere să se împartă un segment în două
părţi neegale astfel încât raportul dintre segmentul dat şi
segmentul mai mare să fie egal cu raportul dintre segmentul mai
mare şi segmentul mai mic.
Vom prezenta două metode de construcţie pentru problema
de mai sus.
Metoda I: Împărţirea unui segment în medie şi extremă
raţie (vezi figura 20)
Fie segmentul AB de lungime n ce urmează a fi împărţit.

Figura 20
Construcţie:
- Într-un capăt al segmentului (B) ridicăm o perpendiculară
(BC);
- Pe această perpendiculară construim un cerc de diametru
[BC]≡[AB];
- Din celălalt capăt al segmentului (A) construim semidreapta
[AO care va intersecta cercul în punctele P şi Q;
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- Cu centru în punctul A şi de rază AP, construim un arc de cerc
astfel încât să intersecteze segmentul dat AB.
Punctul astfel obţinut (punctul F) va împărţi segmentul dat
(AB = n) în medie şi extremă raţie.
Demonstraţie:
Notăm AB = n, AF = a şi FB = b. Din AB = BC = n obţinem
n
OP  .
2
Din teorema lui Pitagora aplicată în ∆OBA obţinem
n 5
.
AO 
2
n
n 5 n n 5 1
Cum OP  , avem: AP  AO  OP 
.
 
2
2
2
2
n 5  1 2n  n 5  n
FB  AB  AF  n 

2
2
Calculăm raportul dintre segmentul dat şi segmentul mai
mare ([AF]) obţinut :













5 1
28
AB
n
2 2 5 1
5 1




   1,6180339887....
AF n 5  1
4
2
5 1
2





Calculăm raportul dintre segmentul mai mare ([AF]) şi
segmentul mai mic ([FB]) :







n 5 1
AF
2


FB n 3  5
2

3 5



5 1 2 5  2
5 1


 .
4
2
3 5

Simbolul atribuit acestui numǎr „φ“ (sau „Φ“) aparţine matematicianului
american Mark Baar (împreunǎ cu Schooling) şi reprezintǎ prima literǎ a
numelui celebrului sculptor antic grec Fidias (aprox.480-432 î.Hr.) care în
lucrǎrile sale s-a folosit de aceastǎ proporţie.
28
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n a
 de unde rezultă că punctul F („tăietura de
a b
aur“) împarte segmentul AB de lungime n în medie şi extremă
raţie.

Aşadar,

Metoda II (metoda arhitecţilor): Construcţia numărului φ
(vezi figura 21)

Figura 21
Construcţie:
- Se construieşte un pătrat cu latura de o unitate;
- Se construiesc punctele M şi N ca fiind mijloacele laturilor AB
şi CD;
- Se construieşte un arc de cerc de centru M şi rază MC care va
intersecta prelungirea laturii AB în punctul P;
Segmentul AP = φ.
66

Capitolul III – Probleme rezolvate de construcţii geomerice
cu rigla şi compasul

Demonstraţie:
1
.
2
5
Din teorema lui Pitagora aplicată în ∆MBC avem MC 
.
2
1
5
5 1
Dar AP  AM  MP  

   1,6180339887....
2 2
2

Cum AB = 1, iar M este mijlocul lui AB, rezultă că MB 

2. Construcţia unor figuri geometrice elementare
2.1˚ Construcţia (transportarea) unui segment
congruent cu un segment dat
Problemă: Fie un segment AB dat. Să se construiască un
segment congruent cu segmentul dat (vezi figura 22).

Figura 22
Construcţie:
- Construim dreapta d pe care alegem un punct (M).
- Deschidem compasul cât segmentul AB, fixăm piciorul
acestuia în punctul M şi construim un arc de cerc care va
intersecta dreapta d în punctul N.
Demonstraţie:
Este evident faptul că [AB] ≡ [MN].
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2.2˚ Construcţia (transportarea) unui unghi
congruent cu un unghi dat
Problemă: Fie un unghi dat XOY. Să se construiască un
unghi congruent cu unghiul dat (vezi figura 23).

Figura 23
Construcţie:
- Construim semidreapta [BC;
- Fixăm piciorul compasului în punctul O şi construim un arc de
cerc (arcul XY) care va intersecta laturile unghiului XOY în
punctele X şi Y;
- Cu aceeaşi deschizătură a compasului, fixăm piciorul în punctul
B şi construim un arc de cerc (arcul AC) care va intersecta
semidreapta [BC în punctul C;
- Deschidem compasul cât coarda corespunzătoare arcului XY,
fixăm piciorul în punctul C şi construim un arc de cerc ce va
intersecta arcul AC în punctul A;
- Construim semidreapta [BA ce va constitui cea de-a doua latura
a unghiului ABC căutat.
Demonstraţie:
XY  AC  XOY  ABC .
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2.3˚ Construcţia bisectoarei unui unghi
Problemă: Să se construiască bisectoarea unui unghi
oarecare XOY (vezi figura 24).

Figura 24
Construcţie:
- Fixăm piciorul compasului în vârful unghiului (O) şi, cu o rază
oarecare, construim un arc de cerc astfel încât acesta să
intersecteze laturile unghiului în punctele notate cu A şi B;
- Cu aceeaşi deschizătură, fixăm piciorul compasului pe rând în
punctele A şi B şi construim în interiorul unghiului două arce
de cerc care se intersectează în punctul M;
- Cu ajutorul riglei, construim o semidreaptă cu originea în
punctul O şi care trece prin punctul M.
Semidreapta [OM reprezintă bisectoarea unghiului XOY.
Demonstraţie:
∆AOM ≡ ∆BOM (cazul L.L.L.) ⇒ ∢AOM ≡ ∢BOM ⇒
⇒[OM este bisectoarea unghiului XOY.
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2.4˚ Construcţia (coborârea) unei perpendiculare
pe o dreaptă dintr-un punct exterior ei
Problemă: Se dă o dreaptă d şi un punct P exterior ei (Pd).
Se cere să se construiască o dreaptă a care trece prin punctul P
şi să fie perpendiculară pe dreapta d (vezi figura 25).
Construcţie:
- Fixăm piciorul compasului în
punctul P şi, cu o rază oarecare,
construim un arc de cerc astfel
încât acesta să intersecteze
dreapta d în punctele notate cu A
şi B;
- Fixăm piciorul compasului, pe
rând, în punctele A şi B şi, cu
aceeaşi rază dar în semiplanul
opus punctului P, construim două
arce de cerc care se intersectează
în punctul Q;
Figura 25
- Cu ajutorul riglei, construim dreapta determinată de punctele P
şi Q (dreapta a) care va intersecta dreapta d în punctul M.
Dreapta astfel construită este perpendiculara dusă din
punctul P pe dreapta d.
Demonstraţie:
Observăm că dreapta PQ (cu PQ⊂a) este mediatoarea
segmentului AB ([PA] ≡ [PB] şi [QA] ≡ [QB]) care este inclus în
dreapta dată d.
Cum PQ∩AB={M} rezultă că PM⊥d.
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2.5˚ Construcţia (ridicarea) unei perpendiculare
dintr-un punct al dreaptei
Problemă: Se dă o dreaptă d şi un punct P pe dreaptă
(Pd). Se cere să se construiască o dreaptă a care trece prin punctul
P şi să fie perpendiculară pe dreapta d (vezi figura 26).
Construcţie:

Figura 26

- Fixăm piciorul compasului în
punctul P al dreptei şi, cu o rază
oarecare, construim un cerc astfel
încât acesta să intersecteze dreapta d
în punctele notate cu A şi B;
- Fixăm piciorul compasului, pe
rând, în punctele A şi B şi, cu o rază
mai mare, în acelaşi semiplanul al
dreptei, construim două arce de cerc
care se intersectează în punctul M;
- Cu ajutorul riglei, construim
dreapta determinată de punctele M
şi P (dreapta a).

Dreapta astfel construită este perpendiculara dusă din punctul
P al dreptei d.
Demonstraţie:
Observăm că triunghiul MAB este isoscel (cu [MA]≡[MB])
iar MP este mediana bazei AB ([AP]≡[PB]), aşadar MP este şi
înălţime (MP⊥AB). Cum AB⊂d şi MP=a, rezultă că a⊥b în
punctul P, unde a∩b={P}.
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2.6˚ Construcţia unei paralele la o dreaptă dată
printr-un punct exterior ei
Problemă: Se dă o dreaptă d şi un punct P exterior ei (Pd).
Se cere să se construiască o dreaptă a care trece prin punctul P
şi să fie paralelă cu dreapta d.
Construcţie (vezi figura 27):
- Prin punctul P construim o
secantă oarecare la dreapta d ce
o intersectează în Q;
- Cu centrele în punctele Q şi
P construim două arce de cerc
congruente astfel încât, primul
arc intersectează dreapta d în
punctul B şi secanta (PQ) în
punctul A, iar al doilea arc
intersectează secanta (PQ) în
punctul C;
Figura 27
- Cu o deschizătură cât coarda AB, fixăm piciorul compasului în
punctul C şi construim un al treilea arc de cerc ce îl
intersectează pe al doilea în punctul D;
- Cu ajutorul riglei, construim dreapta determinată de punctele
P şi D
Dreapta astfel construită (dreapta a) este paralelă cu dreapta
dată (dreapta d).
Demonstraţie:
Având în vedere faptul că AB  CD  BQA  CPD
(unghiuri alterne interne) rezultă că d ∥ a.
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2.7˚ Determinarea centrului unui cerc oarecare
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul centrul
unui cerc oarecare dat (vezi figura 28).

Figura 28
Construcţie:
- Cu ajutorul riglei, construim două coarde de cerc oarecare (AB
şi CD);
- Construim mediatoarele acestora: PQ şi MN;
Punctul de intersecţie (O) al mediatoarelor coardelor AB şi
CD reprezintă centrul cercului.
Demonstraţie:
Demonstraţia este evidentă dacă ţinem cont de proprietatea
punctelor de pe mediatoarea unui segment, iar PQ∩MN={O} şi
[OA]≡[OB]≡[OC]≡[OD].
Aşadar, punctul O este centrul cercului dat.
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2.8˚ Construcţia tangentelor dintr-un punct exterior
la un cerc dat
Problemă: Fiind date C (O,r) şi un punct exterior lui
(punctul P), să se construiască din punctul P tangentele la C (O,r)
(vezi figura 29).

Figura 29
Construcţie:
- Construim segmentul OP;
- Determinăm mijlocul segentului OP şi obţinem punctul
{Q}=OP∩MN;
- Construim cercul de centru Q şi rază OQ care va intersecta
cercul dat în punctele T1 şi T2;
- Cu ajutorul riglei construim semidreptele [PT1 şi [PT2.
Semidreptele astfel construite ([PT1 şi [PT2) reprezintă
tangentele în punctele T1 şi T2 duse la cercul dat C (O, r).
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Demonstraţie:

C (O, r) ∩C (Q, OQ)={ T1, T2}.
m(∢OT1P) = m(∢OT2P) = 90º fiind unghiuri înscrise în
câte un semicerc. Dar [OT1]≡[OT2]=r, de unde rezultă că
semidreptele [PT1 şi [PT2 sunt tangente la C (O, r).

2.9˚ Construcţia tangentei într-un punct dat al unui cerc dat
Problemă: Fiind date C (O, r) şi un punct P pe cerc. Să se
construiască prin punctul P tangenta la C (O, r) (vezi figura 30).
Construcţie:
- Construim semidreapta [OP;
- Pe semidreapta [OP luăm
segmentul [PQ]≡[OP];
- Construim mediatoarea AP
a segmentului OQ;
Dreapta AP este tangenta
în punctul P la C (O,r).
Figura 30
Demonstraţie:
Din moment de AP este mediatoarea segmentului OQ iar
{P} = AP ∩C(O,r), demonstraţia este imediată.
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2.10˚ Construcţia unghiului cu măsura de 30º
Problemă: Să se costruiască cu rigla şi compasul un unghi
cu măsura de 30º (vezi figura 31).

Figura 31
Construcţie:
- Cu ajutorul riglei construim o semidreaptă oarecare [OX;
- Cu o deschizătură oarecare a compasului, construim un arc de
cerc ce va intersecta semidreapta [OX în punctul A;
- Păstrăm deschizătura compasului, fixăm piciorul acestuia în
punctul A şi construim un al doilea arc de cerc care să-l
intersecteze pe primul în punctul B;
- Cu aceeaşi deschizătură a compasului, fixăm piciorul acestuia
în punctul B şi construim un al treilea arc de cerc care să-l
intersecteze pe al doilea în punctul C;
- Cu ajutorul riglei construim semidreapta [OC.
Unghiul astfel construit (∢AOC) are măsura de 30º.
Demonstraţie:
Păstrând
deschizătura
[OA]≡[OB]≡[AB]≡[BC]≡[AC].
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Aşadar, obţinem rombul OACB format din două triunghiuri
echilaterale (∆OAB≡∆ABC), iar OC este diagonala acestuia.
Cum m(∢AOB)=60º, rezultă îmediat că m(∢AOC)=30º.
2.11˚ Construcţia unghiului cu măsura de 45º
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un unghi
cu măsura de 45º (vezi figura 32).

Figura 32
Construcţie:
- Construim un segment oarecare AB;
- Construim PQ mediatoarea segmentului AB şi obţinem punctul
M;
- Cu centrul în punctul M şi cu raza AM, construim un arc de cerc
care intersectează mediatoarea PQ în punctul C;
- Cu ajutorul riglei construim semidreapta [AC.
Unghiul astfel construit are măsura de 45º.
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Demonstraţie:
Cum PQ este mediatoarea segmentului AB rezultă că
PQ⊥AB cu PQ∩AB={M}. Din faptul că [AM]≡[MC] rezultă că
∆AMC este dreptunghic isoscel cu m(∢CAM) = 45º.

2.12˚ Construcţia unghiului cu măsura de 60º
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un unghi
cu măsura de 60º (vezi figura 33).

Figura 33
Construcţie:
- Construim un segment oarecare AB;
- Cu o deschizătură oarecare, construim un arc de cerc care
intersectează segmentul AB în punctul C;
- Păstrăm deschizătura compasului (cu raza AC), fixăm piciorul
compasului în punctul C şi construim un alt arc de cerc care îl
va intersecta pe primul în punctul D;
- Cu ajutorul riglei construim semidreapta [AD care reprezintă şi
cea de-a doua latură a unghiului de 60º.
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Demonstraţie:
Păstrând
deschizătura
compasului
am
obţinut
[AC]≡[AD]≡[CD] ceea ce înseamnă că ∆ACD este echilateral de
unde rezultă că m(∢DAC) = 60º.
2.13˚ Construcţia unghiului cu măsura de 90º
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un unghi
cu măsura de 90º (vezi figura 34).

Figura 34
Construcţie:
- Construim o semidreaptă oarecare [OX şi un punct oarecare (P)
situat în exteriorul ei;
- Cu centrul în punctul P şi o deschizătură a compasului OP,
construim un cerc sau arc de cerc care va intersecta semidreapta
[OX în punctul A;
- Cu ajutorul riglei construim semidreapta [AP care va intersecta
cercul în punctul B;
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- Tot cu ajutorul riglei construim semidreapta [OB care
reprezintă şi cea de-a doua latură a unghiului de 90º.
Demonstraţie:
Rezultă imediat din faptul că ∆AOB este înscris într-un
semicerc de diametru AB, aşadar m(∢AOB) = 90º.
Discuţie:
Construcţia celor patru unghiuri importante (30º, 45º, 60º şi
90º) se poate realiza în multe feluri. De multe ori ele rezultă din
construcţiile intermediare ale altor probleme. Dacă ar fi să le
grupăm într-o singură problemă (vezi figura 35), am putea construi
un triunghi dreptunghic în care o catetă să reprezinte jumătate din
ipotenuză iar unghiul de 45º l-am putea obţine uşor construind
bisectoarea unghiului drept.

Figura 35
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3. Construcţia triunghiului
În funcţie de condiţiile impuse sau de elementele date
(laturi, unghiuri, linii importante) există multe probleme de
construcţie a triunghiului cu rigla şi compasul. Dintre acestea vom
prezenta doar câteva.
Facem precizarea că, pe întregul conținut al acestei secțiuni,
presupunem cunoscută definiția triunghiului precum și condițiile
de existență referitoare la unghiuri și laturi.
3.1˚ Construcţia triunghiului când se cunosc
lungimile laturilor
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile laturilor (vezi figura 36).

Figura 36
Construcţie:
- Transportăm segmentul de lungime c în segmentul BA;
- Pe rând, fixăm piciorul compasului în punctele A şi B şi
construim două arce de cerc de rază a şi b. Punctul de intersecţie
al celor două arce de cerc (C) va reprezenta cel de-al treilea vârf
al triunghiului;
- Cu ajutorul riglei unim cele trei puncte (A, B şi C) şi obţinem
triunghiul cerut.
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Discuţie:
Construcția este posibilă dacă a + b ˃ c. Dacă a + b < c
punctul C nu poate fi construit.
3.2˚ Construcţia triunghiului când se cunosc măsurile
a două unghiuri şi lungimea laturii comune
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se măsurile a două unghiuri şi lungimea
laturii comune (vezi figura 37).

Figura 37
Construcţie:
- Transportăm segmentul de lungime a în segmentul AB;
- Pe rând, în capetele A şi B ale segmentului AB transportăm
unghiurile α şi β astfel încât câte o latură a acestora să coincidă
cu segmentul AB;
- Cea de-a doua latură a celor două unghiuri vor determina
punctul C care reprezintă cel de-al treilea vârf al triunghiului.
Discuţie:
Construcția este posibilă dacă α + β ˂ 180°. În caz contrar
punctul C nu poate fi construit
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3.3˚ Construcţia triunghiului când se cunosc lungimile
a două laturi şi măsura unghiului dintre ele
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile a două laturi şi măsura
unghiului dintre ele (vezi figura 38).

Figura 38
Construcţie:
- Transportăm segmentul de lungime b în segmentul OB;
- În capătul O al segmentului OB transportăm unghiul de măsură
α astfel încât o latură a unghiului să coincidă cu segmentul OB;
- Pe cealaltă latură a unghiului transportăm segmentul de lungime
a în segmentul OA;
- Unim punctele A şi B şi obţinem triunghiul cerut.
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3.4˚ Construcţia triunghiului când se cunosc lungimile
a două laturi şi măsura unui unghi altul decât cel dintre ele
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile a două laturi şi măsura unui
unghi altul decât cel dintre ele (vezi figura 39).

x

Figura 39
Construcţie:
- Pe o dreaptă oarecare d construim segmentul BC de lungime a;
- Cu vârful în punctul B transportăm unghiul cu măsura α astfel
încât o latură a unghiului să coincidă cu segmentul BC;
- Fixăm piciorul compasului în punctul C şi cu o deschizătură de
lungime b construim un arc de cerc care să intersecteze cealaltă
latură a unghiului în punctul A;
- Cu ajutorul riglei construim segmentele AC şi AB şi obţinem
triunghiul cerut.
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Discuţie:
Se pune problema în ce situaţii semidreapta [Bx
intersecteazăC (C,b).
Cazul 1 ( ≥ 90º):
1a) dacă  ≥ 90º, atunci
C (C,b) intersectează [Bx
dacă şi numai dacă b > a.
În acest caz există un
singur
triunghi
cu
proprietăţile cerute (vezi
figura 40)
Figura 40
1b) dacă  ≥ 90º și b ≤ a problema nu admite soluții (vezi
figura 41)

Figura 41

Cazul 2 ( < 90º) :
Fie c = CD ⊥ [Bx.
2a) dacă b < c semidreapta [Bx este exterioară
cerculuiC(C,b) şi problema nu are soluţie (vezi figura 42)
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Figura 42
2b) dacă b = c atunci C (C,b)∩[Bx ={A} şi problema are
soluţie unică (vezi figura 43)

Figura 43
2c) dacă b > c dar b < a, atunci C (C,b) ∩ [Bx = {A, A′},
deci există două triunghiuri (∆ABC şi ∆A′BC) cu proprietăţile
cerute (vezi figura 44)

Figura 44
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2d) dacă b > c şi b = a, atunci C (C,b)∩[Bx={A,A′} dintre
care A′= B, deci problema are soluţie unică: triunghiul isoscel
ABC (vei figura 45)

Figura 45

2e) dacă b>c şi b>a, atunci C (C,b)∩Bx={A,A′} dintre care
A′[Bx, deci problema are soluţie unică, ∆ABC (vezi figura 46)

Figura 46
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3.5˚ Construcţia triunghiului când se cunosc lungimile
înălţimei şi a bisectoarei duse din acelaşi vârf
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile înălţimei (hA) şi a bisectoarei
(bA) duse din acelaşi vârf (vezi figura 47).

Figura 47
Construcţie:
- Se construieşte o dreaptă oarecare d pe care se alege un punct D
oarecare;
- Din punctul Dd se ridică o perpendiculară DA⊥d (DA= hA);
- Fixăm piciorul compasului în punctul A şi cu o deschizătură
cât lungimea bisectoarei date (bA) construim un arc de cerc care
să intersecteze dreapta d în punctul I;
- Cu ajutorul riglei construim segmentul AI=bA;
- Fixăm piciorul compasului în punctul I şi construim un cerc de
rază DI;
- Din punctul A construim tangenta la cercul de rază DI în
punctul T care va intersecta dreapta d în punctul M;
- Cu centrul în punctul M şi rază AM, construim un cerc ce
intersectează dreapta d în punctele B şi C;
- Unim punctele A, B şi C şi obţinem triunghiul căutat.
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Discuţie:
- Problema admite soluţie unică în cazul în care hA < bA;
- Dacă hA = bA, atunci AB = AC şi problema are o infinitate de
soluţii.
3.6˚ Construcţia triunghiului când se cunoaşte lungimea
unei laturi, înălţimea şi mediana corespunzătoare ei
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimea unei laturi şi lungimile înălţimei
(hA) şi a medianei (mA) corespunzătoare ei (vezi figura 48).

Figura 48
Construcţie:
- Se construieşte o dreaptă oarecare d pe care se alege un punct
Hd;
- Din punctul Hd se ridică o perpendiculară HA⊥d cu HA= hA;
- Fixăm piciorul compasului în punctul A şi cu o deschizătură
cât lungimea medianei date (mA) construim un arc de cerc care
să intersecteze dreapta d în punctul M;
- De o parte şi de alta a punctului M, pe dreapta d, construim
BC
segmentele de lungime
;
2
- Cu ajutorul riglei construim segmentele AB şi AC şi obţinem
triunghiul căutat.
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Discuţie:
- Problema admite soluţie unică în cazul în care hA  mA ;
- Dacă hA > mA problema nu admite soluţii.
3.7˚ Construcţia unui triunghi când se cunosc
lungimile a două mediane şi a unei laturi
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile a două mediane ( m A şi mB ) şi
lungimea unei laturi (c) (vezi figura 49).

Figura 49
Construcţie:
2
2
- Construim ∆ABG cu laturile AB = c, AG = m A şi BG = mB ;
3
3
1
- Prelungim segmentul AG cu GM = mA şi segmentul BG cu
3
1
GN= mB ;
3
- Cu ajutorul riglei construim semidreptele [AN şi [BM care se
vor intersecta în punctul C – cel de-al treilea vârf al
triunghiului.
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Discuţie:
-

Problema admite soluţie unică în cazul în care ΔGAB cu
2
2
laturile de lungimi m A , mB și c poate fi construit (vezi
3
3
problema 3.1˚ pagina 81).
3.8˚ Construcţia unui triunghi când se cunosc
lungimile medianelor

Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi cunoscându-se lungimile celor trei mediane: m A , mB şi
mC (vezi figura 50).

Figura 50
Construcţie:
2
2
- Construim ∆BDG cu laturile BD = mC , BG = mB şi GD =
3
3
2
=AG = m A ;
3
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- Prelungim segmentul BM cu MC = BM, segmentul BG cu GN
1
1
1
1
=  BG =  mB , segmentul CG cu GP = CG = mC ,
2
2
3
3
segmentul BP cu PA = BP şi segmentul CN cu NA = CN.
Astfel obţinem ∆ABC în condiţiile date.
Discuţie:
- Problema admite soluţie dacă putem construi ∆BDG cu laturile
2
2
2
BD = mC , BG= mB şi GD = m A (vezi problema 3.1˚
3
3
3
pagina 81).
3.9˚ Construcţia triunghiului de aur
Definiţie:
Prin triunghi de aur înţelegem triunghiul isoscel în care
raportul dintre una din laturile congruente şi cea de-a treia latură
este numărul φ.
Problemă: Să se construiască cu rigla şi compasul un
triunghi isoscel în care raportul dintre una din laturile congruente
şi cea de-a treia latură este numărul φ.
De fapt problema se reduce la construcţia unui triunghi
isoscel cu măsura unghiurilor de la bază de 72º şi măsura
unghiului de la vârf de 36º (vezi figura 51).
Analiza:
Conform Teoremei lui Gauss prezentată în Capitolul II (vezi
pagina 48), unghiul cu măsura de 72º se poate construi –
construcţie pe care o vom detalia într-o secţiune ulterioară.
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Construcţia:
- Construim un segment oarecare BC;
- Pe rând, cu vârful în capetele
segmentului (B şi C), construim două
unghiuri cu măsura de 72º astfel încât
segmetul BC să fie latură comună;
- Celelalte două laturi ale celor două
unghiuri se vor intersecta în punctul A.
Figura 51

∆ABC este triunghiul căutat.

Demonstraţia:
BC
5 -1
În ∆ABC, cosBˆ = 2 , dar cos72o =
de unde rezultă că
AB
4
AΔABD
= φ . Raţionalizăm şi obţinem:
AΔBDC

AB
5 +1
=
= φ  1,6180339887.... .
BC
2
Discuţii:
1. O particularitate deosebită a
acestui triunghi este faptul că, dacă
ducem bisectoarea unui unghi de la
bază (vezi figura 52) vom obţine
două triunghiuri: ∆BCD (un alt
triunghi de aur) şi ∆ABD numit
„triunghi de argint“.
Reluând
procedeul
în
triunghiul BDC vom obţine alte
două triunghiuri (∆CED şi ∆BEC)
cu aceleaşi proprietăţi.
Figura 52
93

Capitolul III – Probleme rezolvate de construcţii geomerice
cu rigla şi compasul

2. O altă particularitate interesantă este faptul că raportul
ariilor celor două triughiuri (triunghiul de argint şi triunghiul de
A
aur) este tot φ, ΔABD = φ .
AΔBDC
4. Construcţia poligoanelor regulate
Problema construcţiilor poligoanelor regulate cu rigla şi
compasul este strâns legată de posibilitatea împărţirii cercului în n
arce egale – problemă prezentată în Capitolul II. Din acest motiv,
nu mai analizăm posibilitatea sau imposibilitatea construcţiei
poligoanelor regulate şi ne vom rezuma la o parte din cele
construibile, conform teoremei lui Gauss, dar nu înainte de a face
câteva precizări importante:
- Prin poligon regulat înţelegem poligonul cu toate laturile
congruente şi toate unghiurile congruente. Notăm cu Pn
poligonul regulat cu n laturi şi cu ln latura acestuia;
- Orice poligon regulat poate fi înscris într-un cerc;
- Orice latură a unui poligon regulat cu n laturi înscris într-un
3600
cerc subîntinde un arc de cerc cu măsura de
;
n
- Măsura unui unghi al unui poligon regulat cu n laturi este
n2
180 ° ;
n
- Dacă este posibilă construirea poligonului cu n laturi, atunci
este posibilă şi construirea poligonului cu 2 n laturi, prin
divizarea arcelor în 2, 4, 8, … arce congruente;
- Dacă este posibilă construirea poligonul regulat cu ab laturi
(a şi b numere naturale), atunci se poate construi şi poligonul
regulat cu a laturi, unind vârfurile poligonului „din b în b“ şi,
de asemenea, se poate construi şi poligonul regulat cu b laturi,
unind vârfurile poligonului „din a în a“;
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- Dacă putem construi poligonul regulat cu a laturi şi poligonul
regulat cu b laturi, (cu a şi b numere naturale prime între ele),
atunci se poate construi şi poligonul regulat cu ab laturi.
4.1˚ Construcţia hexagonului regulat
şi a triunghiului echilateral
Construcţie:
- Fixăm piciorul compasului într-un punct O de pe o dreaptă
oarecare d şi construim un cerc de rază r oarecare (vezi figura
53). Cercul va intersecta dreapta d în punctele A şi B.
- Fără să modificăm deschizătura compasului, fixăm piciorul
acestuia în punctul A şi construim un arc de cerc ce va intersecta
cercul iniţial în punctele B şi F;
- Repetăm procedeul pentru punctul D şi obţinem punctele C şi E;
- Cu ajutorul riglei unim punctele AB, BC, CD, DE, EF, FA şi
obţinem hexagonul regulat ABCDEF.

Figura 53
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Observaţia 1:
Dacă problema cere să se construiască un hexagon regulat
cu latura dată, atunci procedăm astfel (vezi figura 54):
- În capetele segmentului dat
AB, fixăm, pe rând, piciorul
compasului şi construim
două arce de cerc ce va
determina punctul O;
- Fără
să
modificăm
deschizătura
compasului,
fixăm piciorul acestuia în
punctul O şi construim
cercul de rază [OA]≡[AB];

Figura 54

Celelalte puncte ale hexagonului regulat (C, D, E, F) le
obţinem folosind procedeul anterior.
Observaţia 2:
Construind mediatoarele
laturilor unui hexagon regulat
(vezi figura 55) obţinem alte
şase puncte pe cerc care,
împreună
cu
vârfurile
hexagonului,
determină
poligonul regulat cu 12 laturi
(P12) numit dodecagon regulat.
Generalizând, obţinem un
procedeu de construcţie a
poligonului regulat cu 6•2n
laturi (cu n≥1).
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Observaţia 3:
Dacă într-un hexagon
regulat
unim
vârfurile
acestuia „din doi în doi“
obţinem
triunghiul
echilateral (vezi figura 56).
Cele două triunghiuri
echilaterale astfel obţinute
(∆ABC şi ∆DEF), în
configuraţia dată, determină
o hexagramă (Steaua lui
David).

Figura 56

4.2˚ Construcţia pătratului şi a octogonului regulat
Construcţie:
- Construim două drepte
(a şi b) perpendiculare în
punctul O (vezi figura 57);
- Fixăm
piciorul
compasului în punctul O şi
cu o deschizătură oarecare
construim un cerc care va
intersecta cele două drepte
în punctele A, B, C şi D –
puncte
ce
reprezintă
vârfurile unui pătrat.

Figura 57
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Observaţie:
Construind
mediatoarele laturilor unui
pătrat obţinem poligonul
regulat cu 8 laturi (P8)
numit octogon regulat
(vezi figura 58).
Generalizând,
obţinem un procedeu de
construcţie a poligonului
regulat cu 4•2n laturi (cu
n≥1).

Figura 58

4.3˚ Construcţia pentagonului regulat

-

-

-

Construcţie:
Construim două drepte perpendiculare în punctul O (vezi figura
59);
Fixăm piciorul compasului în punctul O şi cu o deschizătură
oarecare construim un cerc care va intersecta cele două drepte
în punctele A, T şi M, N – puncte ce reprezintă capetele celor
două diametre perpendiculare;
Cu centrul într-un capăt al unui diametru (M) şi cu raza MO
construim un arc de cerc ce va intersecta cercul iniţial în
punctele P şi R;
Cu ajutorul riglei construim coarda PR care va tăia diametrul
MN în punctul Q;
Cu centrul în punctul Q şi cu raza QA construim un arc de cerc
care va intersecta diametrul MN în punctul S;
Cu centrul în punctul A şi cu raza AS construim un arc de cerc
care va intersecta cercul iniţial în punctul B;
Segmentul AB reprezintă latura pentagonului regulat.
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Figura 59
Demonstraţie:
Observăm

că

QA= QO 2 +OA2 =

segmentul

OQ=

r
2

iar

r 5
.
2

r 5 r r
- =
2 2 2

Calculăm OS = QS – QO = QA – QO =
În ∆AOS,





2





5 -1 .

r
r

AS = AO +OS = r + 
5 -1  =
10 - 2 5 = l5 2
2

expresie ce reprezintă latura pentagonului regulat (vezi
Observația 4, pagina102).
2

2

2
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Observaţia 1:
Construind mediatoarele
laturilor unui pentagon
regulat obţinem poligonul
regulat cu 10 laturi (P10)
numit decagon regulat
(vezi figura 60).
Generalizând,
obţinem un procedeu de
construcţie a poligonului
regulat cu 5•2n laturi (cu
n≥1).

Figura 60

Observaţia 2:
Dacă într-un pentagon
regulat unim vârfurile
acestuia „din doi în doi“
obţinem o pentagramă
(vezi figura 61).
O
particularitate
interesantă
a
acestui
poligon regulat stelat
(pentagrama) este aceea că
raportul dintre orice două
segmente
alăturate
exprimă un raport de aur.

Figura 61

De exemplu:
x x+ y x+ y+ x
x
=
=φ.
= φ sau =
y
x
y+ x
y
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Observaţia 3:
Decagonul regulat se poate construi şi fără să aibă la bază
pentagonul regulat, astfel (vezi figura 62):
- Într-un cerc de centru O construim două diametre
perpendiculare (AB şi CD);
- Construim mediatoarea PR a razei OD şi obţinem punctul Q;
- Cu centrul în punctul Q construim un cerc de rază OQ;
- Construim segmentul AQ care taie cercul de centru O şi rază
OQ în punctul M;
- Cu centrul în punctul A şi rază AM construim un arc de cerc ce
va tăia cercul iniţial în punctul N.
Segmentul AN reprezintă latura decagonului regulat.

Figura 62
Demonstraţie:
Aplicând teorema lui Pitagora în ∆AOQ obţinem:
r 5
.
AQ = QO2 +OA2 
2
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Segmentul [AN] ≡ [AM] ≡ [AQ] – [MQ] =
r 5 r r
- =
5 - 1 = l10 (vezi Observația 4, pagina 102).
2 2 2
Evident, dacă unim vârfurile decagonului regulat din două
în două, obţinem pentagonul regulat.





Observaţia 4 (determinarea laturii pentagonului regulat și
a laturii decagonului regulat):
În constructia triunghiului de aur (vezi problema 3.9˚
paginile 92-93) am arătat că raportul dintre una din laturile
congruente și cea de-a treia latură a triunghiului reprezintă
5 1
raportul de aur  
.
2
În figura de mai jos (vezi figura 63) observăm cu ușurință că
triunghiul determinat de două raze (OA și OJ) și latura
decagonului regulat AJ este un triunghi de aur

Figura 63
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OA
5 1
. Dacă notă OA = r și AJ = l10
 
AJ
2
2r
r
5 1
atunci
de unde l10 
. Raționalizăm și obținem

l10
2
5 1
Așadar,





r 5 1
(latura decagonului regulat).
2
Mai departe, observăm că [AJ]≡[JQ]=l10 iar [OC]≡[CQ]=r
(triunghiurile JAQ și CQO sunt triunghiuri isoscele).
Deci,
r 5 1
r 5  r  2r r 5  1
JC = JQ + QC = l10 + r =
r 

2
2
2
În ∆JCE (m(∢C)=90°) avem: CE2 = JE2 – JC2 adică
l10 





CE  2r 

2

2













2

r 5 1 

 
2







r 2 6  2 5 16r 2  6r 2  2r 2 5 r 2 10  2 5


4
4
4
r  10  2 5 

 = r  10  2 5 = l (latura
de unde CE =
5
2
2
pentagonului regulat).
 4r 2 

4.4˚ Construcţia poligonului regulat cu 17 laturi
Construcţie:

- Construim un cerc oarecare C 1(O,OX) cu razele OX⊥OY
(vezi figura 64);
- Împărţim raza OY în patru segmente congruente şi alegem
punctul A la o pătrime de centrul O apoi construim segmentul
AX;
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- Cu ajutorul bisectoarelor [AB şi [AC împărţim unghiul OAX
în patru unghiuri congruente şi fixă punctul C pe raza OX;
- Folosindu-ne de semidreapta [AC construim unghiul CAD cu
măsura de 45º care va tăia diametrul cerculuiC 1 în punctul D;
- ConstruimC 2 de diametru DX care va intersecta raza OY în
punctul F;
- Cu centrul în punctul C si rază CF construim cerculC 3 care va
tăia diametrul OX în punctele E şi G;
- Din punctele E şi G ridicăm perpendicularele la diametru care
va intersectaC1 în punctele P1 şi P3;
- Construim bisectoarea unghiului P1OP3 care va intersectaC 1 în
punctul P2.
Segmentele P1P2 şi P2P3 reprezintă două laturi a poligonului
regulat cu 17 laturi reprezentat în figura 63.

Figura 64
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Observaţia 1:
Construind mediatoarele laturilor unui poligon regulat cu 17
laturi (numit heptadecagon regulat) obţinem (vezi figura 65)
poligonul regulat cu 34 laturi (P34).
Generalizând, obţinem un procedeu de construcţie a
poligonului regulat cu 17•2n laturi (cu n≥1).

Figura 65
Observaţia 2:
Construcția poligonului regulat cu 17 laturi prezentată mai
sus a fost publicată de către Sir Herbert William Richmond în anul
1893 în The Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics,
vol. XXVI, al Universității Cambridge din Londra, paginile 206 –
207, sub titlul A Construction for a regular polygon of seventeen
sides.
Demonstrația acestuia o redăm integral în cele ce urmează.
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Demonstrație:
În figura 63, notăm ∢OAC = θ și avem 4θ = ∢OAX iar
2
OX
tg4θ 
 4 . De asemenea, notăm ∢P1OP2 = α =
.
17
OA
Atunci (conform Hobson29) avem că :
2(cos α + cos 2α + cos 4α + cos 8α) și
2(cos 3α + cos 6α + cos 5α + cos 7α) sunt rădăcinile ecuației
z2 + z = 4 sau ale ecuației z2 + 4z cot 4θ = 4.
Prin urmare,
2(cos α + cos 2α + cos 4α + cos 8α) = 2 tg 2θ ,
2(cos 3α + cos 6α + cos 5α + cos 7α) = – 2 ctg 2θ
Din nou, 2(cos 3α + cos 5α) și 2(cos 6α + cos 7α) sunt
rădăcinile ecuației x2 + 2x cot 2θ = 1.
Atunci, 2(cos 3α + cos 5α) = tg θ și 2(cos 6α + cos 7α) = – ctg θ.
Analog: 2(cos α + cos 4α) = tg (θ + 45°) și
2(cos 2α + cos 8α) = tg (θ – 45°)
Mai departe putem scrie:
2 cos 3α + 2 cos 5α = 2 cos α • 2 cos 4α = tg θ
2 cos α + 2 cos 4α = 2 cos 6α • 2 cos 7α = tg (θ + 45°)
2 cos 6α + 2 cos 7α = 2 cos 2α • 2 cos 8α = tg (θ + 90°)
2 cos 2α + 2 cos 8α = 2 cos 3α • 2 cos 5α = tg (θ – 45°)
Acum, în cadrul construcției de mai sus (vezi figura 63):
OE  OG
OC OC
2 cos POX
 2 cos P3OX  2 
 4

 tg ,
1
OX
OX OA
OE  OG
2cos POX
 2cos P3OX  4 

1
OX 2
.
OF 2
OD
OD
 4 
 4 

 tg   45 
OX 2
OX
OA
29

E.W. Hobson, A Treatise on Plane Trigonometry, Cambridge University Press,
1891, pagina 111
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015068185431;view=1up;seq=131
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 3   și P3OX  5  
Prin urmare, POX
1
 5    3    2
Dar POP
1
3  P3OX  POX
1

Cum [OP2 este bisectoarea ∢P3OP1
1
1
2
POP
 POP
 2   
(q.e.d.).
1
2 
1
3 
2
2
17
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* * * * *

Metodele de rezolvare sau tehnicile de abordare a
problemelor prezentate în acest capitol, nu sunt nici unice, nici
cele mai simple sau frecvente. În alegerea lor am ţinut cont de
gradul de relevanţă şi utilitate practică, de prezenţa lor fie în
manualele şcolare, fie în viaţa elevului, de măsura în care pot
stârni curiozitatea sau interesul spre acest domeniu, având grijă,
atunci când se poate, să nu se repete în construcţiile intermediare
din problemele diferite propuse spre rezolvare.
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Capitolul IV
Metode de rezolvare a
problemelor de construcţii geometrice

Din punct de vedere etimologic, cuvântul metodă vine din
grecescul methodos (meta = după, cu şi odos = cale) care se
traduce „cu calea“ sau „după drumul“.
În domeniul construcţiilor geometrice, prin metodă
înţelegem calea, procedeul sau algoritmul prin care s-a obţinut
figura geometrică cerută, plecând de la anumite elemente date şi
folosind un set de instrumente geometrice cu limitările impuse.
În prima parte a lucrării am indicat un set de principii de
bază ce trebuiesc respectate, posibilităţile şi limitele utilizării
instrumentelor geometrice precum şi etapele rezolvării
problemelor de construcţii geometrice cu rigla şi compasul
(Analiza – Construcţia – Demonstraţia – Discuţia) dar, în
rezolvarea oricărei probleme de geometrie şi nu numai,
rezolvitorul trebuie să ţină cont de anumite reguli generale cum ar
fi:
a) Citirea cu atenţie a întregului enunţ al problemei, pentru a ne
forma o imagine de ansamblu asupra „povestei“ pe care
problema vrea să ne-o spună;
b) Extragerea datelor cunoscute şi necunoscute ale problemei,
pentru a cunoaşte cu claritate ceea ce ni se dă în problemă, ce
avem la îndemână şi ce anume ni se cere;
c) Cunoaşterea unor metode şi procedee de rezolvare precum şi
a unor tehnici de construcţie;
d) Construcţia corectă a figurii geometrice, pentru că o figură
construită cât mai exact, pe baza unor date clare, înseamnă că
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este bine determinată, iar măsurile rezultate trebuie să rezulte
şi din calcule. În problemele de geometrie, în general, o figură
geometrică bine întocmită are o puternică forţă de sugestie în
baza căreia se poate raţiona corect, în schimb, o figură
geometrică neglijentă ne poate duce pe căi greşite, sau nu
spune nimic. În problemele de construcţii geometrice cu rigla
şi compasul, tot aici, ar trebui indicat şi algoritmul de obţinere
a acesteia (de preferat sub forma unei kinograme);
e) Demonstraţia, ce presupune construirea de raţionamente
geometrice noi, bazate pe definiţii, axiome, teoreme şi a altor
raţionamente învăţate anterior, care permite ca, plecând de la
„ceea ce ni se dă“ în problemă, să ajungem la „ceea ce ni se
cere“. În particular, în problemele de construcţii geometrice cu
rigla şi compasul demonstraţia presupune că figura construită
în etapa de construcţie, îndeplineşte condiţiile cerute, iar
figurile geometrice intermediare, în ordinea în care se succed,
au la bază justificare geometrică;
f) Discuţia problemei sau a rezultatelor obţinute. În unele
probleme de geometrie dar mai ales în cazul construcţiilor
geometrice, găsirea unei soluţii nu încheie neapărat şi
rezolvarea problemei. Aici trebuie analizate condiţiile de
existenţă a soluţiei găsite şi/sau a altor soluţii, a numărului lor
şi a modalităţilor de generare, în cazul unei infinităţi de soluţii,
precum şi alte particularităţi ale problemei;
g) Verificarea soluţiei/soluţiilor problemei. Orice soluţie sau
soluţii găsite în orice problemă de geometrie trebuie sau
trebuiesc analizate sub aspectul condiţiilor de existenţă, a
corectitudinii figurii geometrice realizate şi dacă aceasta
respectă cerinţele impuse în problemă.
Cu privire la metoda sau metodele de rezolvare a
problemelor de geometrie sau a problemelor de construcţii
geometrice, cel mai bine scoate în evidenţă acest aspect G.Polya
spunând că „...dacă vreţi să învățați să rezolvaţi probleme,
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trebuie... să rezolvaţi probleme“30. Tot G. Polya afirma că în
matematică nu există „o cheie magică” prin care s-ar deschide
toate uşile şi ar rezolva toate problemele, ci se pot da numai sfaturi
de abordare a rezolvării. Aşadar, decât să căutăm, clasificăm sau
să încercăm să delimităm o anumită metodă pentru o anumită
problemă, este mult mai important ca activitatea de rezolvare a
problemelor să fie concepută ca un demers de explorareinvestigare. Dincolo de obţinerea unui rezultat, este mult mai
important procesul şi modul în care rezolvitorul ajunge la acesta.
De asemenea, chiar şi fără succes sau cu un rezultat mai puţin
mulţumitor, este de preferat ca elevul să încerce să abordeze
problema şi să conştientizeze fiecare pas făcut, decât să aplice o
anumită schemă sau algoritm pe care nici nu-l conştientizează, nici
nu poate să-l explice logic.
Totuşi, cunoaşterea unor metode, tehnici şi procedee de
abordare a problemelor de geometrie este necesară elevilor şi nu
numai, întrucât, pe de o parte îi fereşte de încercările făcute la
întâmplare, iar pe de altă parte, le dezvoltă capacitatea de a
generaliza, fapt care le dă posibilitatea să lege între ele problemele
care se rezolvă după o anumită schemă. Nu este cazul să ne ferim
în a constata sau recunoaşte faptul că formarea anumitor
deprinderi, până la o anumită vârstă sau maturitate matematică,
ţine totuşi de însuşirea unor automatisme.
În activitatea de rezolvare a problemelor de geometrie, de-a
lungul timpului s-a observat că un anumit grup de probleme se
rezolvă mai uşor printr-o anumită abordare, alt grup printr-o altă
abordare şi aşa mai departe, ajungându-se la concluzia că
metodele de rezolvare a problemelor de geometrie se împart în
două mari categorii: metode generale, cu o largă aplicaţie precum
analiza şi sinteza şi metode particulare precum demonstraţia prin
reducere la absurd, inducţia matematică, locul geometric, metode
de rezolvare a problemelor de coliniaritate şi concurenţă,
30

G. Polya, Descoperirea în matematică. Euristica rezolvării problemelor,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, pagina 5
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translaţia, rotaţia, simetria, omotetia, inversiunea şi altele. Pentru
cei pasionaţi, o prezentare mai amănunţită o găsesc în cartea lui
Gh. A. Chiţei, „Metode pentru rezolvarea problemelor de
geometrie“, EDP, Bucureşti, 1969.
În ce priveşte construcţiile geometrice cu rigla şi compasul
– probleme speciale în cadrul geometriei constructive – am putea
spune, fără să exagerăm, că sunt ele însele metode de rezolvare a
unor problemele particulare de geometrie. Totuşi, în rezolvarea
puţinelor probleme de acest gen existente în manualele şcolare din
învăţământul preuniversitar, sau a mai multora, în cadrul unui
opţional cu acelaşi nume, sunt des folosite anumite procedee pe
care îndrăznim să le numim metode precum:
1) metoda substituţiilor succesive;
2) metoda intersecției locurilor geometrice;
3) metoda transformărilor geometrice.

3.1

Metoda substituţiilor succesive

Metoda constă în reducerea unei probleme P0 la o problemă
P1 care la rândul ei se reduce la o problemă P2 şi aşa mai departe
până când se ajunge la o problemă Pn care este cunoscută sau
demonstrată.
În acest lanţ de substituiri trebuie să ne asigurăm că:
- două probleme consecutive sunt echivalente, altfel riscăm ca
ultima problemă să nu o mai implice pe prima;
- problema sau problemele intermediare să nu aibă un grad de
generalitate mai mare sau să fie mai dificilă decât problema
precedentă pe care o înlocuim.
De exemplu, să notăm cu P0 următoarea problemă:
Problema P0 : Să se construiască cu rigla şi compasul
poligonul regulat cu 15 laturi (vezi figura 66).
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Această problemă se reduce la problema P1 : Să se împartă
un cerc în 15 arce egale care, la rândul ei, o putem reduce la
construcţia unui unghi la centru cu măsura de 24º (Problema P2).
Evident că, din moment ce am construit un unghi la centru
cu măsura de 24º (am rezolvat P2), arcul de cerc delimitat de
laturile unghiului va avea măsura de 24º ceea ce reprezintă 1 din
15

cerc (am rezolvat P1) iar capetele arcului astfel obţinut va
determina latura poligonului regulat cu 15 laturi (am rezolvat P0).
Aşadar, P2 ⇒P1 ⇒P0

Figura 66
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Construcţia:
- În cercul de centru O şi rază OA, construim pentagonul regulat
ADGJM;
- În acelaşi cerc şi având în comun vârful A, construim triunghiul
echilateral AFK.
Segmentul KJ determinat de vârful triunghiului echilateral
K şi vârful J al pentagonului regulat reprezintă latura poligonului
regulat cu 15 laturi.
Demonstraţia:
Se demonstrează uşor că ∆KOJ ≡ ∆FOG de unde rezultă că
1
m(∢KOJ) = m(∢FOG) = • [m(∢KOF) – m(∢JOG)] =
2
1
1
= • (120º – 72º) = • 48º = 24º.
2
2
3.2 Metoda intersecției locurilor geometrice
În geometria de gimnaziu, pentru a introduce sau defini
anumite figuri geometrice noi dar şi în rezolvarea unor probleme,
se face apel la noţiunea de loc geometric.
Prin loc geometric înţelegem figura geometrică formată din
mulţimea tuturor punctelor care au aceeaşi proprietate.
Această proprietatea prin care se caracterizează un loc
geometric se numeşte proprietatea caracteristică a locului
geometric respectiv.
Pentru ca o figură geometrică (dată sau construită) să poată
fi considerată loc geometric, trebuie să îndeplinească simultan
două condiţii (fiecare fiind reciproca celeilalte) şi anume:
- orice punct al figurii geometrice are proprietatea enunţată;
- orice punct care are proprietatea enunţată aparţine figurii
geometrice.
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Un grup mare dintre problemele de construcţii geometrice
se reduc la determinarea unui punct care îndeplineşte anumite
condiţii date. Reamintim faptul că, în construcţiile geometrice cu
rigla şi compasul, un punct este determinat prin intersecţia a două
linii (porţiuni de dreaptă, arce de cerc sau combinat). Fiecare
dintre aceste linii poate constitui o condiţie. Determinarea unui
astfel de punct prin metoda intersecţiei de locuri geometrice
constă în respectarea uneia dintre condiţii şi neglijarea, provizorie,
a celeilalte şi a căuta locul geometric al punctelor care îndeplinesc
această condiţie, apoi invers. Intersecţia celor două locuri
geometrice astfel construite determină punctul căutat.
Pentru a exemplifica, să luăm o problemă simplă din
manualul de clasa a VI-a.
Problemă:
Să se construiască (determine) cu rigla şi compasul centrul
cercului circumscris triunghiului dat ABC.
Această problemă se reduce la construcţia acelui punct care
se găseşte la egală distanţă fată de vârfurile triunghiului.
Împărţim această problemă în trei etape astfel:
Etapa 1:
Construcţia C1:
Dacă alegem două vârfuri
(A şi B) ale triunghiului ABC
(vezi figura 67a) şi construim
locul geometric al punctelor egal
depărtate
de
capetele
segmentului
AB
obţinem
mediatoarea PQ a segmentului
AB (primul loc geometric al
punctului căutat pe care îl vom
nota cu m AB ).
Figura 67a
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Etapa 2:
Construcţia C2:
Dacă alegem alte două
vârfuri (A şi C) ale triunghiului
ABC (vezi figura 67b)
şi
construim locul geometric al
punctelor egal depărtate de
capetele
segmentului
AC
obţinem altă mediatoare în
triunghi şi anume mediatoarea
MN a segmentului AC (al
doilea loc geometric al
punctului căutat pe care îl vom
nota cu m AC  ).

Figura 67b

Etapa 3:
Construcţia C3 = C1 ∪ C2:
Prin intersecţia celor
două locuri geometrice astfel
construite (vezi C1 şi C2) vom
obţine punctul căutat (
m AB  m AC   O - centrul
cercului circumscris unui
triunghi dat ABC – figura 67c).

Figura 67c
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3.3

Metoda transformărilor geometrice

Încă din antichitate transformările geometrice au jucat un rol
deosebit de inportant în studiul geometriei. Se spune că primele
rezultate teoretice sau demonstraţii în geometrie s-au obţinut cu
ajutorul acestora.
În domeniul construcţiilor geometrice, prin transformare
geometrică înţelegem operaţiunea (construcţia) prin care facem ca
unei figuri geometrice date să îi corespundă o altă figură
geometrică în funcţie de o anumită regulă sau lege de
transformare. Astfel, în urma transformărilor geometrice, fiecărui
punct al figurii geometrice iniţiale îi corespunde un punct bine
determinat (numit punct omolog) în figura geometrică nouă.
Există multe forme prin care o figură geometrică este
înlocuită de o alta printr-o transformare geometrică. Dintre acestea,
mai relevante pentru obiectul nostru de studiu şi pentru care vom
face o prezentare succintă, amintim: simetria (centrală sau axială),
translaţia, rotaţia şi omotetia.
1)
Simetria – cunoscută, la nivel intuitiv, încă din clasele mici,
în clasa a VI-a ea este prezentată sub două forme:
a) Simetria faţă de un punct (simetria centrală):
Spunem că un punct A′ este simetricul punctului A faţă de
punctul O dacă punctul O este mijlocul segmentului A′A (vezi
figura 68).
Desen:

Figura 68
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Notăm O A   A şi citim „simetricul punctului A faţă de
punctul O este punctul A′ “. Punctul O se numeşte centru de
simetrie.
Exemplu: Să se construiască simetricul ∆ABC faţă de
punctul O (vezi figura 69).

Figura 69
Observaţie: Simetricul unei figuri geometrice faţă de un
punct este dată de simetricul fiecărui punct al figurii geometrice
date.
Aşadar, O ΔABC   ΔABC
Proprietăţile simetriei faţă de un punct:








păstrează distanţele;
păstrează orientarea poligoanelor;
păstrează unghiurile;
dreptele paralele vor fi transformate în alte drepte paralele;
are ca punct fix centrul de simetrie;
simetriile succesive după centre diferite sunt o translaţie;
simetriile după un punct nu comută.
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a) Simetria faţă de o dreaptă (simetria axială):
Spunem că un punct A′ este simetricul punctului A faţă de
dreapta d dacă dreapta d este mediatoarea segmentului AA′ (vezi
figura 70).
Notăm d A   A şi citim „simetricul punctului A faţă de
dreapta d este punctul A′ “.
Dreapta d se numeşte axă de simetrie.
Desen:

Figura 70
Exemplu: Să se construiască simetricul ∆ABC faţă de
dreapta d (vezi figura 71).

Figura 71
Aşadar,

d

ΔABC   ΔABC .
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Proprietăţile simetriei faţă de o dreaptă:
păstrează distanţele;
nu păstrează orientarea poligoanelor (adică, dacă vârfurile
poligonul sunt parcurse în ordine trigonometrică, atunci
vârfurile corespondente din poligonul transformat vor fi în
sens orar);
păstrează unghiurile;
dreptele paralele vor fi transformate în alte drepte paralele;
are ca puncte fixe dreapta de simetrie;
simetriile succesive după drepte paralele sunt o translaţie, iar
simetriile succesive după drepte concurente sunt rotaţii;
simetriile nu comută.

2) Translaţia – se defineşte ca o transformare geometrică
prin care toate punctele unei figuri geometrice date se deplasează
pe aceeaşi direcţie, în acelaşi sens şi la aceeaşi distanţă dată.
Exemplu:
Fie ∆ABC figura geometrică dată şi un punct oarecare
P∆ABC. Notăm cu XY un segment XY de lungime dată căruia
îi fixăm un sens de parcurs de la X la Y.
Prin translaţia ∆ABC în ∆A′B′C′ înţelegem corespondenţa
care face ca fiecărui punct P∆ABC să îi corespundă un punct
P′∆A′B′C′ astfel încât segmentul PP′ să fie paralel, congruent şi
de acelaşi sens cu segmentul XY (vezi figura 72).

Figura 72
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Notăm: T XY  ΔABC  = ΔABC şi citim: translaţia
triunghiului ABC după segmentul de lungime şi direcţie XY este
triunghiul A′B′C′.








Proprietăţile translaţiei:
păstrează distanţele;
păstrează orientarea poligoanelor;
păstrează unghiurile;
o dreaptă va fi transformată în altă dreaptă paralelă cu prima;
nu are puncte fixe (adică orice punct va fi transformat într-un
punct diferit);
translaţia este tranzitivă (adică translaţii successive vor
rezulta tot într-o translaţie);
translaţia este comutativă.

În domeniul construcţiilor geometrice metoda translaţiei
constă în realizarea anumitor construcţii ajutătoare care permit
transportarea într-un plan mai apropiat a unei părţi din figura
geometrică sau gruparea şi apropierea acestora astfel încât să pună
în evidenţă figura geometrică ce urmează a fi construită în funcţie
de cerinţele stabilite.
3) Rotaţia – se defineşte ca o transformare geometrică prin
care toate punctele unei figuri geometrice date se rotesc într-un
anumit sens numit sens de rotaţie (de regulă în sens trigonometric)
în jurul unui punct numit centru de rotaţie, după un anumit unghi
dat numit unghi de rotaţie.

 şi citim
Notăm
O P = P
rotaţia de centru O şi unghi α a punctului
P este punctul P′.

În figura 73 observăm că
m(∢POP’) = α şi [OP]≡[OP′].
Figura 73
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Exemplu:
Fie ∆ABC figura geometrică dată şi un punct oarecare
P∆ABC. Să se construiască un triunghi A′B′C′ care să reprezinte
o rotaţie de centru O şi unghi α = 80º a triunghiului ABC (vezi
figura 74).
α=80
Notăm:
 ΔABC = ΔABC şi citim: rotaţia
O
triunghiului ABC de centru O şi unghi α = 80º este triunghiul
A′B′C′.
o

Figura 74
Proprietăţile rotaţiei:
 păstrează distanţele şi unghiurile;
 păstrează orientarea poligoanelor;
 dreptele paralele vor fi transformate în alte drepte paralele;
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 dacă nu este o rotaţie de unghi 0° atunci are ca punct fix
centrul de rotaţie;
 nu are drepte fixe, dar are cercuri fixe centrate în centrul de
rotaţie;
 două rotaţii succesive se compun într-o translaţie sau o
rotaţie;
 în general rotaţiile nu comută.
4) Omotetia – se defineşte ca o transformare geometrică a
punctelor unui plan care are proprietatea că măreşte sau
micşorează dimensiunile tuturor figurilor de acelaşi număr de ori.
Astfel, dacă O este un punct în plan şi kℝ*, se numeşte omotetie
de centru O şi de raport k o transformare geometrică H care asociază
fiecărui punct P al planului, punctul P′ astfel încât OP = k  OP .
Observăm că omotetia nu este definită pentru k=0 iar pentru
k=1 nu se produce nici o schimbare. În schimb, pentru k = 1
obţinem o simetrie în raport cu punctul O. În celelalte situaţii, în
funcţie de natura numărului k avem trei cazuri importante.
Să luăm o problemă şi să o analizăm sub acest aspect.
Problemă: Să se construiască omoteticul ∆ABC în funcţie
de centrul O fixat şi raportul de omotetie kℝ\{-1,0,1}.

Figura 75
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Notăm: H Ok=2  ΔABC  = ΔABC şi citim: omoteticul
triunghiului ABC de centru O şi raport k = 2 este triunghiul A′B′C′
(vezi figura 75).
Observăm că triunghiul obţinut este mărit de două ori faţă
de triunghiul dat.

Figura 76
k=

Notăm: H O

1
2

 ΔABC  = ΔABC

şi citim: omoteticul

triunghiului ABC de centru O şi raport k =

1
este triunghiul
2

A′B′C′ (vezi figura 76).
Observăm că triunghiul obţinut este micşorat de două ori
faţă de triunghiul dat.
În ambele cazuri prezentate mai sus, pentru un număr
pozitiv k, atât figura geometrică dată cât şi figura geometrică
obţinută prin omotetie se află de aceeaşi parte a centrului O. În
aceste situaţii spunem că avem o omotetie directă. În schimb, în
cazul unui k negativ (cazul 3) cele două figuri geometrice se
găsesc în direcţii opuse faţă de centrul O (vezi figura 77), situaţie
pentru care spunem că avem o omotetie inversă.
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Cazul 3 (k<0)

Figura 77
Observăm că, pentru k = −2, ∆A′B′C′ este mărit de două ori
dar, faţă de centrul O, este situat în planul opus triunghiului dat.
Proprietăţile omotetiei:
 nu păstrează distanţele dar păstrează unghiurile;
 păstrează orientarea poligoanelor;
 dreptele paralele vor fi transformate în alte drepte paralele, iar
transformata unei drepte va fi paralelă cu dreapta dată;
 are ca punct fix centrul de omotetie;
 în general omotetiile nu comută.
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* * * * *

În problemele de construcţii geometrice cu rigla şi compasul
nu putem indica o regulă generală privind folosirea unei metode
anume (din cele prezentate mai sus sau a altor metode particulare),
iar alegerea acestora nu trebuie privită ca o entitate distinctă şi
unică în rezolvarea unei probleme, ci mai degrabă ca pe nişte
procedee ce se întrepătrund şi se completează reciproc, iar, de cele
mai multe ori, simpla inspiraţie şi experienţa în rezolvărea unor
probleme de acest fel poate constitui o puternică forţă sugestivă în
alegerea tehnicii potrivite.
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Capitolul V
Construcţii geometrice cu rigla şi compasul
în învăţământul preuniversitar
1. Aspecte generale
Aşa cum am prezentat în primul capitol, etapele rezolvării
problemelor de construcţii geometrice cu rigla şi compasul începe
cu Analiza care presupune deja existenţa unei figuri geometrice
cu notaţiile..., verificând condiţiile... şi având particularităţile...
Faţă de etapele obişnuite de rezolvare a unei probleme de
matematică în general, care încep prin „se citeşte cu atenţie întreg
enunţul problemei“, „se extrag datele cunoscute şi necunoscute“
etc, această abordare pare să înceapă brusc, sărind peste anumite
etape de început, iar sintagma „Presupunem problema rezolvată“
pare să se transforme în „N-ai desenat deja?!“.
Pe lângă studiul asupra textului problemei, orice problemă
de geometrie şi, în special, problemele de construcţii geometrice,
începe cu imperativul DESENEAZĂ. Pentru asta, se presupune că
rezolvitorul are cunoştinţele geometrice necesare, stăpâneşte
instrumentele geometrice şi tehnica construcţiilor suficient de bine
pentru ca întreaga atenţie şi inspiraţie să fie îndreptată către
construirea unei configuraţii geometrice suficient de clară,
sugestivă şi precisă care să poată sta la baza rezolvării problemei.
Aşa cum orice cercetaş, înainte de a explora un ţinut
necunoscut, pe lângă un set de cunoştinţe, reguli şi tehnici de
supravieţuire, trebuie să aibă şi o trusă minimală indispensabilă în
aventura sa, am putea spune că orice incursiune în tărâmul
geometriei euclidiene trebuie să se facă cu instrumentele
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geometrice în mână. Dar, să ne întoarcem la „şcoala de cercetaşi“
şi să vedem ce ne pune la dispoziţie.
Studiind programele şcolare pentru disciplina matematică31
din învăţământul preuniversitar, observăm că elementele de
geometrie îşi fac apariţia timid, la nivel intuitiv (aşa cum este
normal în raport cu stadiul de dezvoltare psihică a şcolarului), ca
o etapă pregeometrică în care introducerea unor reprezentări
geometrice este strâns legată de forma și dimensiunile unor
corpuri concrete din mediul înconjurător. În această etapă (clasele
I-V) elevul reuşeşte deja să clasifice, să ierarhizeze, să sintetizeze
şi să compare, să conserve distanţe, arii, volume, greutăţi şi să
sesizeze intuitiv atunci când forma unora suferă modificări.
Tot timid şi sub directa îndrumare a învăţătorului şi
profesorului de clasa a V-a, îşi fac apariţia, în mod oficial, şi
instrumentele geometrice (diferite şabloane, rigla gradată şi
echerul, pentru început) ca o necesitate în a reprezenta diferite
forme geometrice elementare. Abia în programa nouă de clasa a
V-a (aspect asupra căreia simt nevoia să fac un comentariu mai
târziu) apare noţiunea de a construi (competenţa 2.3. Utilizarea
instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi
configurații geometrice32).
Scopul acestor achiziţii geometrice elementare ale elevilor
din clasele I-V asigură trecerea de la stadiul operaţiilor concrete,
pregătită prin perceperea, observarea, analizarea şi generalizarea
proprietăţilor spaţiale ale unor obiecte reale, la etapa gândirii

Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului
(clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a) aprobată prin OMEN nr.
3418/19.03.2013, Programa şcolară pentru disciplina Matematică (clasa a
III-a şi clasa a IV-a) aprobată prin OMEN nr. 5003/02.12.2014, Programa
şcolară pentru disciplina Matematică (clasele V-VIII) aprobată prin OMECI
nr. 5097/09.09.2009 şi noua Programă şcolară pentru disciplina Matematică
(clasele V-VIII) aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017.
32
Programă şcolară pentru disciplina Matematică (clasele V-VIII) aprobată
prin OMEN nr. 3393/28.02.2017, pagina 5;
31
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formale (începând cu clasa a VI-a şi pe tot parcursul adolescenţei),
la geometria bazată pe raţionamente logico-deductive.
Este important să nu se grăbească introducerea
demonstraţiei decât spre finalul clasei a VI-a. Psihologii sunt de
părere că, până la această vârstă, evoluţia mentală a copilului încă
nu permite introducerea axiomatică a geometriei şi există riscul să
se piardă aproape complet ideea existenţei unei legături între
geometrie şi realitatea obiectivă. Această convingere este cel mai
bine evidenţiată de către matematicianul H.Freudenthal: „Într-o zi
copilul va întreba «de ce?», şi nu este de folos să începem
geometria sistematică înainte ca acel moment să fi venit. Ba mai
mult, i-ar putea dăuna cu adevărat. Dacă am căzut de acord
asupra predării geometriei ca un mijloc de a-i face pe copii să
simtă forţa spiritului omenesc, a propriului lor spirit, nu trebuie
să-i lipsim de dreptul de a face ei insuşi descoperiri. Cheia
geometriei este expresia «de ce». Numai ucigaşii de bucurii vor
înmâna cheia mai devreme“33.
Orice profesor de matematică de gimnaziu poate spune că
introducerea la clasa a VI-a a geometriei, ca ramură distinctă a
matematicii, are un impact major în rândul elevilor obişnuiţi cu un
tipar anume de judecată matematică abia însuşit din lecţiile de
aritmetică. Din primele ore de geometrie se observă o diferenţiere
între elevi care înţeleg şi le place această disciplină, şi elevi care
manifestă dificultăţi şi/sau dezinteres faţă de aceasta. Aici rolul
profesorului este covârşitor şi, dincolo de competenţe, strategii şi
idealuri, planificari şi număr de ore alocat, succesul este asigurat
de experienţa, pregătirea, calmul, stilul, dăruirea şi, de ce nu, de
acele „şiretlicuri matematice“ pe care acesta le pune la dispoziţia
elevilor.
Şi, dacă tot s-au stabilit câteva noţiuni precum punct,
dreaptă, semidreaptă, plan, unghi şi câteva relaţii precum
33

Gazeta matematică, seria A, nr. 2, 3, 1958, apud Oana Constantinescu,
Îndrumări metodice privind predarea geometriei în gimnaziu,
http://www.math.uaic.ro/~oanacon/depozit/Pred_geo_sp.pdf.
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congruenţa, paralelismul, perpendicularitatea, brusc îşi face
apariţia şi ideea de construcţie geometrică cu rigla şi compasul
(fără să ne amintim când a mai fost folosită noţiunea de compas în
programa şcolară până la acel moment) sub forma construirii unui
segment congruent cu un segment dat, construcţia mediatoarei
unui segment şi construcţia bisectoarei unui unghi. Se face o pauză
„bine meritată“, apoi îşi mai fac apariţia prin clasa a VII-a, puţin
pe la asemănare, pe la cerc, pe la poligoanele regulate, după care
se aşterne somnul etern peste problemele de construcţii
geometrice cu rigla şi compasul. Din când în când, pe ici pe colo,
mai îndrăzneşte câte un profesor, fie din pasiune, fie din alte
raţiuni să-i mai deranjeze somnul cu câte o propunere de opţional
la clasele VI-VIII sau la liceele cu profil tehnologic la disciplina
desen tehnic.
Este de lăudat ideea celor de la şcolile Waldorf care, prin
ideile expuse în programa de matematică, fac trecerea de la
geometria mediului înconjurător la geometria bazată pe
raţionamente logico-deductive prin rezolvarea diferitelor
probleme de construcţii geometrice, lăsând elevul să descopere
noţiuni, relaţii, propoziţii axiomatice şi asta pentru că, în viziunea
lor „Construcţiile geometrice reprezintă o combinaţie de
imaginaţie şi de activitate manuală concretă“ şi „...acest lucru
corespunde bine înclinaţiilor copiilor de această vârstă“ în ideea
de „...a face geometria mai accesibilă; ea să nu fie considerată o
materie aridă şi prea abstractă“34.
După ce am văzut ce părere are matematicianul H.
Freudenthal despre introducerea timpurie a geometriei bazată pe
raţionamente şi după ce am citit programa de matematică aplicată
în şcoala Waldorf, mă întorc, aşa cum am promis, la noua
programă şcolară de matematică propusă începând cu anul şcolar
2017 – 2018 şi, referindu-ne strict la partea de geometrie la clasa
34

Programa şcolară pentru matematică, clasele V-VIII, Alternativa
educaţională
Waldorf,
Bucureşti
2001,
pagina
2,
http://www.waldorfcluj.ro/files/2/Matematica%20V-VIII.pdf .
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a V-a, observăm o „decongestionare“ a materiei de conţinutul
ştiinţific (cerinţă arzătoare a profesorilor de matematică, a
părinţilor şi elevilor) prin congestionarea acesteia introducând,
faţă de vechea programă, două noţiuni noi: Dreapta (inclusiv
axioma dreptei) şi Unghiul – reprezentând aproximativ 15-20%
din geometria de clasa a VI-a. Asta în condiţiile în care nici
numărul de ore alocat nu se schimbă, nici geometria de clasa a
VIII-a nu suferă modificări, obţinându-se doar o decongestionare
a materiei de clasa a VII-a şi transferarea, în cascadă, a mai multor
noţiuni abstracte spre clasa a VI-a şi a V-a (elevi de 10-11 ani).
Această „flexibilizare a curriculumului“ a ţinut cont (scrie
în document), printre altele, de: „adaptarea curriculumului la
aşteptările societății şi la realităţile sistemului de învăţământ,
având ca obiectiv pregătirea elevului pentru viaţă şi profesie“, de
respectarea „...diferenţelor între elevii de aceeaşi vârstă (ritm de
învăţare, nivel de achiziţii anterioare, motivaţie internă, specific
cultural şi comunitar)“35 şi a fost gândită astfel încât „...să poată
fi parcursă în 75% din timpul alocat orelor de matematică, restul
orelor (25%) fiind la dispoziția profesorului pentru activități
remediale, de fixare sau de progres“36. Dacă s-ar mai fi ţinut cont
şi de spusele lui Freudenthal, ar fi fost minunat.
Ne consolăm cu faptul că, pentru prima dată găsim în textul
unei programe de clasa a V-a în mod explicit ideea că: „Abordarea
elementelor de geometrie urmăreşte, cu precădere, dezvoltarea
deprinderilor de utilizare a instrumentelor geometrice şi formarea
deprinderilor de identificare, investigare și construcţie a figurilor
şi corpurilor geometrice“37.
Având în vedere cele expuse mai sus, ne încăpăţânăm şi
insistăm asupra rolului şi importanţei construcţiilor geometrice în
învăţământul preuniversitar ca element de sprijin în trecerea către
Programă şcolară pentru disciplina Matematică (clasele V-VIII) aprobată
prin OMEN nr. 3393/28.02.2017, pagina 2.
36
Idem pagina 3
37
Idem pagina 32
35
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geometria bazată de raţionament şi înţelegerea acestui domeniu,
ca mijloc important în rezolvarea de probleme geometrice, ca
activitate relevantă în cotidian; iar, dacă ideea celor de la şcoala
Waldorf nu bate cu idealul educaţional al societăţii româneşti de
astăzi şi nu putem „strecura“ mai mult noţiunile de construcţii
geometrice în programa şcolară, putem măcar să venim în sprijinul
elevilor cu o ofertă de opţional la nivel de CDŞ, lucru pe care îl
vom face în secţiunea următoare.
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2. Construcţii geometrice cu rigla şi compasul
ca disciplină opţională

Titlu
CONSTRUCȚII GEOMETRICE
CU RIGLA ȘI COMPASUL
(Model de programă pentru disciplina opţională38)
Argument
Studiul matematicii în şcoala generală, ca şi celelalte
discipline, ar trebui să pună accent mai mult pe aspectul calitativ
al conţinuturilor care să dezvolte ca şi competenţe esenţiale
creativitatea, iniţiativa, gândirea logică, spiritul de echipă,
autocunoaşterea şi capacitatea de autoformare continuă.
Este cunoscut faptul că majoritatea rezultatelor teoretice din
geometria elementară sunt obţinute pe baza unor raţionamente ce
au ca suport material anumite configuraţii geometrice iar
exactitatea realizării acestora constituie o bună „materie primă“
pentru alte raţionamente geometrice.
Tot cunoscut este şi faptul că un desen bine realizat poate
reprezenta jumătate din rezolvarea unei probleme de geometrie.
Acest fapt presupune existenţa unui buchet minimal de cunoştinţe
geometrice deja existent şi o îndemânare pe măsură în folosirea
instrumentelor geometrice.

38

Întocmit în conformitate cu cerinţele Curriculumului Naţional, cu prevederile
Legii Educaţiei Naţionale, cu Metodologia privind elaborarea şi aprobarea
curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare
aprobată prin OMEN nr. 3593/18.06.2014
133

Capitolul V – Construcţii geometrice cu rigla şi compasul
în învăţământul preuniversitar

Opţionalul Construcţii geometrice cu rigla şi compasul
propus pentru clasa a VIII-a are ca scop să completeze programa
de matematică cu acele cunoştinţe, deprinderi şi competenţe ce
ţin de aspectul practic al problemelor teoretice prezentate în
cadrul orelor de geometrie, relevant în diferite domenii precum
agrimensura, construcţia de locuinţe, modă, decoraţiuni interioare
sau de altă natură, tâmplărie, tinichigerie, mecanică, electricitate
şi tehnicii în general, întrucât, din diverse motive, o parte a
absolvenţilor clasei a VIII-a din mediul rural se vor opri la nivelul
unei şcoli profesionale sau de ucenici unde elevul învaţă o
meserie şi îşi poate folosi aceste cunoştinţe în activitatea practică,
în cadrul comunităţii, după terminarea şcolii.
 Conţinuturi:
C1 – Construcţii geometrice cu rigla şi compasul. Fundamente
teoretice.
C2 – Construcţii de expresii algebrice.
C3 – Construcţia liniilor importante în triunghi (mediatoarea unui
segment, bisectoarea unui unghi, înalţimea şi mediana unui
triunghi).
C4 – Construcţia triunghiului (oarecare, isoscel, dreptunghic).
C5 – Împărţirea unui segment în n părţi egale cu ajutorul riglei şi
a compasului. Împărţirea unui segment într-un raport dat.
C6 – Construcţia numerelor iraţionale. Construcţia numărului n
C7 – Împărţirea cercului în arce congruente.
C8 – Construcţia poligoanelor regulate.
 Competenţe generale
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii.
2. Dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare şi rezolvare
de probleme.
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând
limbajul matematic.
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi
aplicarea matematicii.
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 Valori

•
•
•
•
•
•

și atitudini

Dezvoltarea unei gândiri deschise și creative; dezvoltarea
inițiativei, independenței în gândire și în acțiune pentru a avea
disponibilitatea de a aborda sarcini variate;
Manifestarea tenacității, perseverenței, capacității de
concentrare și a atenției distributive;
Dezvoltarea spiritului de observație;
Dezvoltarea simțului estetic și critic, a capacității de a aprecia
rigoarea, ordinea și eleganța în arhitectura rezolvării unei
probleme sau a construirii unei teorii;
Formarea obișnuinței de a recurge la concepte și metode
matematice în abordarea unor situații cotidiene sau pentru
rezolvarea unor probleme practice;
Formarea motivației pentru studierea matematicii ca domeniu
relevant pentru viața socială și profesională.


Competenţe specifice

Competenţe
specifice

Activităţi de învăţare

- cunoaşterea
instrumentelor
CS1 – Utilizarea geometrice şi gradul lor de
aplicabilitate;
instrumentelor
geometrice
(rigla - utilizarea corectă a riglei şi a
negradată
şi compasului şi identificarea limitelor
compasul) pentru a de aplicabilitate a acestora în
desena
figuri rezolvarea problemelor de construcţii
geometrice
plane geometrice;
descrise în contexte - aplicarea etapelor construcţiilor
matematice date
geometrice cu rigla şi compasul în
rezolvarea problemelor.
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- construcţia cu rigla şi compasul a
unor expresii algebrice cunoscute
CS2 – Utilizarea  a  b; a 2  b 2 ; a  b ; a ; a  b ; a  ;
b 2
proprietăţilor
unor
concepte geometrice - utilizarea teoremelor geometrice
cunoscute (Th. lui Pitagora,
în demonstrarea unei
Th.înălţimii, Th. lui Thales) în
construcţii grafice
verificarea expresiilor algebrice
construite.
- construcţia liniilor importante în
triunghi (mediana, mediatoarea,
CS3 – Construirea
înălţimea, bisectoarea, linia mijlocie)
anumitor configuraţii
şi verificarea proprietăţilor acestora:
geometrice
în
unor
triunghiuri
concordanţă
cu - construcţia
(oarecare,
dreptunghic,
isoscel)
cerinţele problemei
cunoscând
diferite
elemente
puse spre rezolvare
(lungimea laturilor, a două laturi şi a
unui unghi).

- tehnici de împărţire a cercului în
arce congruente folosind compasul
sau
purtarea
congruentă
a
segmentelor
(cercurilor).
Figuri
CS4 – Transpunerea
rezultate folosind arce de cerc ;
unei situaţii-problemă
în limbaj geometric, - calcularea cu aproximaţie a unui
rezolvarea problemei
unghi folosind compasul.
obţinute
şi - tehnici de construcţie a poligonului
interpretarea
regulat (cu 4, 6, 3, 5 laturi).
rezultatului
Generalizare ;
- figuri geometrice rezultate prin
trasarea
diagonalelor
acestora
(Steaua lui David, Pentagrama).
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 verificarea, cu ajutorul tehnicii
construcţiilor
geometrice,
a
intersecţiilor liniilor importante în
CS5 – verificarea şi triunghi ;
 verificarea axelor şi centrelor
argumentarea
de simetrie ale poligoanelor contruite ;
construcţiilor
 verificarea, folosind Th. lui
geometrice efectuate
utilizând
limbajul Pitagora (Th. lui Thales, Th. înălţimii),
matematic adecvat
a construcţiei numărului
n (a
împărţirii unui segment în n părţi
egale,
a
construcţiei
mediei
geometrice).
 Modalităţi de evaluare:



evaluare curentă: frontală şi/sau individuală, orală sau scrisă,
teste şi teme repartizate pe echipe de lucru;
evaluare periodică: proiecte, referate, portofolii care să
cuprindă seturi de probleme, construcţii geometrice;
 Bibliografie :

1. Alexandru Tỏth

Noţiuni
de teoria construcţiilor
geometrice, E.D.P., Bucureşti , 1963;

2. Gh. Buicliu

Probleme de construcţii geometrice cu
rigla şi compasul, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1957;
Construcţii cu rigla şi compasul,
Editură SIGMA, Bucureşti, 2000;

3. Ioan Dăncilă
4. Paul A. Blaga

Construcţii geometrice,
(UBB Cluj Napoca).
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PLANIFICAREA ANUALĂ LA DISCIPLINA
„Construcţii geometrice cu rigla şi compasul”
Clasa a VIII-a
Nr.
crt.

SEMESTRUL

CAPITOLUL

1.

Construcţii geometrice cu rigla (rigla
negradată) şi compasul. Fundamente
teoretice
Construcţii de expresii algebrice

2.



3.

4.

5.

a ab
a  b; a 2  b 2 ; a  b ; ;
b 2

.

Construcţia liniilor importante în
triunghi (mediatoarea unui segment,
bisectoarea unui unghi, înalţimea şi
mediana unui triunghi).
Construcţia triunghiului (oarecare,
isoscel, dreptunghic).
Împărţirea unui segment în n părţi egale
cu ajutorul riglei şi a compasului.
Împărţirea unui segment într-un raport
dat

TOTAL
ORE

I

II

5

-

5

5

-

5

4

-

4

2

2

4

-

2

2

6.

Construcţia numerelor iraţionale.
Construcţia numărului n

-

3

3

7.

Împărţirea cercului în arce congruente

-

2

2

8.

Construcţia poligoanelor regulate

5

5

9.

Evaluare şi recapitulare finală.

3

1

4

19

15

34

Total ore
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UNITATEA: __________________________
DISCIPLINA: Construcţii geometrice cu rigla şi compasul (Opţional)
PROFESOR:__________________________

An şcolar

Clasa
-a

a VIII

Nr. ore/sǎpt. Nr. Sǎpt.

1 oră / sǎpt.

33+1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Conţinutul
Nr.
Competenţe
din care
crt.
specifice
face parte

Detaliere de conţinut / Succesiunea lecţiilor

Nr. Săpt.
Obs.
ore

1.

C1

CS1

SEMESTRUL I
Construcţii geometrice cu rigla şi compasul. Scurt istoric. Instrumente
folosite în construcţiile geometrice

2.

C1

CS 1

Rigla şi compasul – tehnica construcţiilor geometrice

1

3.

C1

CS 1

Construcţia unui segment (unghi, cerc) congruent cu un segment
(unghi, cerc) dat. Purtarea congruentă a unui segment (unghi, cerc).

1

4.

C2

CS 1 ; CS 2

Construcţia sumei şi diferenţei unui segment

1

5.

C1

CS 1

Etapele construcţiilor geometrice cu rigla şi compasul

1

6.

C3 + C2

CS 1 ; CS 2 ;
CS 3

Construcţia mediatoarei unui segment. Media aritmetică

1
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7.

C3

CS1 ; CS 3

Coborârea perpendicularei unui segment dintr-un punct exterior unei
drepte

1

8.

C4

CS1 ; CS3 ;
CS6

Aplicaţii practice

1

9.

C3

CS1 ; CS3

Ridicarea unei perpendiculare dintr-un punct al dreptei

1

10.

C2

CS1 ; CS2 ;
CS3

Construcţia unei expresii de forma

11.

C3

CS1 ; CS3

Construcţia bisectoarei unui unghi

1

12.

C3

Construcţia unei paralele dintr-un punct exterior unei drepte

1

13.

C5

Măsurarea aproximativă a unui unghi cu ajutorul compasului

1

14.

C4

Construcţia triunghiului oarecare, isoscel, dreptunghic

2

15.

C4

Aplicaţii practice

1

16.

C2 + C4

17.

—

CS1 ; CS2 ;
CS3
CS1 ; CS2 ;
CS4
CS1 ; CS3 ;
CS6
CS1 ; CS3 ;
CS6
CS1; CS2;
CS3; CS6
CS1; CS2 ;
CS3; CS4

Construcţia mediei geometrice
Aplicaţii practice. Evaluare
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Conţinutul
Nr.
Competenţe
din care
crt.
specifice
face parte

Detaliere de conţinut / Succesiunea lecţiilor

Nr. Săpt.
Obs.
ore

SEMESTRUL II
18.

—

19.

C5

20.

C5

21.

C6

22.

C6

23.

C7

24.

C8

25.

C8

26.

C8

27.

C4 + C8

CS1 ; CS2 ;
CS3
CS1 ; CS2 ;
CS6
CS1 ; CS2 ;
CS6
CS1 ; CS2 ;
CS6
CS1 ; CS2 ;
CS6
CS1 ; CS4 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1; CS3;
CS5; CS6

Recapitulare şi completări

1

Împărţirea unui segment în n părţi egale

1

Împărţirea unui segment într-un raport dat

1

Metode de construcţie a numărului

1

Construcţia numărului

2

n . Spirala lui Arhimede

1

Împărţirea cercului în arce congruente

1

Construcţia pătratului

1

Construcţia poligonului regulat cu

4k

laturi. Generalizare

1

Construcţia hexagonului regulat. Steaua lui David

1

Construcţia triunghiului echilateral

1

135

Capitolul V – Construcţii geometrice cu rigla şi compasul
în învăţământul preuniversitar
28.

C8

29.

C8

30.

C8

31.

—

CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6
CS1 ; CS5 ;
CS6

Construcţia poligonului regulat cu 6  k laturi. Generalizare

1

Construcţia pentagonului. Pentagrama

1

Construcţia poligonului regulat cu
Aplicaţii practice. Evaluare

5k

laturi. Generalizare

1
1

OBSERVAŢII:
Săptămâna X este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“
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