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Înțelegerea matematicii utilizând jocul Pythagorea 

 

 
 

Clasa a VI-a - Dreapta - Segment. Lungimea unui segment. Distanța dintre două puncte 

Tipul lecției - Lecție mixtă  

 
 

Introducere 
În această lecție introductivă, elevii de clasa a VI-a vor învăța să descrie, sa construiască și să calculeze: lungimea unui segment de dreaptă și 
distantă dintre două puncte. Utilizând aplicația Pythagorea, elevii vor reuşi să realizeze reprezentările plane ale figurilor geometrice cerute în 
enunțuri. Elevii vor lucra individual. Se recomandă ca profesorul să fie familiarizat cu jocul Pythagorea și să pregătească înainte de a începe 
lecția materialele necesare, fișele de lucru și tabletele. Elevii vor fi așezați câte doi în bancă. 
 
Competențe generale și specifice: 
CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite; 
CS 1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date;  
CS 2. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente; 
CG 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete. 
CS 1. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor lungimi de segmente; 
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora;  
CS 1. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte; 
CS 2. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente. 
CS 3. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente.  
 
Competențe derivate: 

 Reactualizarea cunoștințelor din lecția anterioară; 

 Definirea segmentului de dreaptă, lungimea unui segment și distanța dintre două puncte; 

 Identificarea unui segment de dreaptă dintr-o muțime de elemente geometrice; 

 Desenarea unui segment de dreaptă; 

 Calcularea lungimilor de segmente de dreaptă; 
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 Utilizarea corespunzătoare a tabletelor în aplicațiile solicitate; 

 Înțelegerea unui text matematic, analizarea datelor unei probleme și transpunerea în alt context, de particularizare sau generalizare.  
 

Strategii didactice învățate: 
1. Metode si procedee 

Conversația, observația, expunerea, analiza, exercițiul, dialogul. 
 

2. Material suport 
           Manual, culegeri, fișe de lucru, tablă, videoproiector, cretă albă, portofoliul profesorului, laptop, tablete cu aplicația Pythagorea. 
 

3. Forme de organizare a activității 
           Activitate frontală, activitate individuală. 

 
4. Forme de evaluare 

Observarea sistematică se va realiza pe parcursul lecției iar pe baza întrebărilor și problemelor rezolvate de elevi, profesorul va putea 
evalua: 

 Volumul și calitatea cunoștințelor însușite; 

 Gândirea logică și creativă a elevilor; 

 Modul de participare la lecție. 
 

5. Bibliografia 
           Culegere, Ștefan Smarandache, Editura Universal Plan  

 Manual, R. A. Mariana Mitea, Editura Didactică și Pedagogică 
 Culegere: „Clubul Matematicienilor”, Editura Art 
 Manual, Editura Sigma 
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   Desfășurarea lecției 
 
 

Secvențele  
lecției 

Activități ale lecției Strategii didactice Forme de organizare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace   Activitate Evaluare 
 

1. Momentul 
organizatoric 
(2 min.) 

- Verificarea prezenței elevilor și 
notarea absențelor în catalog. 
- Verificarea ținutei elevilor și a celor 
necesare desfășurării orei. 
- Asigurarea unei atmosfere adecvate 
pentru buna desfășurare a orei. 
 

- Elevii se asigură că au 
toate cele necesare.  
-  Elevii respectă 
condițiile de disciplină.   

Dialogul    

2. Captarea 
atenției 
(4 min.) 

Le reamintesc elevilor că în lecția 
precedentă de geometrie au studiat 
semidreapta și semiplanul, afișându-le 
cu ajutorul videoproiectorului o 
imagine cu două coloane cu elemente 
de geometrie pentru a le asocia. 

 
Iar la subpunctul f) când vor ajunge, 
se vor opri deoarece trebuie să-și 
reamintească ce este cu ajutorul 
desenului care a mai rămas. 
 

-  Elevii răspund la 
întrebările scurte 
adresate de profesor în 
reamintirea lecțiilor 
învățate.  

Activitate 
comună 

Creta 
 
Video-
proiector 

Activitate 
frontală și 
individuală 

Observare 
sistematică 

3. Reactualizarea 
cunoștințelor și 
verificarea temei 

Elevii vor răspunde la întrebări de 
tipul: 
1. Ce este o semidreaptă? 

- Elevii sunt atenți la 
întrebările adresate.  
-  Elevii răspund la 

Conversa- 
ția 

Trusa cu 
instr. de 
geometrie 

Activitate 
individuală 

Chestionare 
orală 
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pentru acasă 
(8 min.) 

2. Câte tipuri de semidrepte 
cunoașteți? Care sunt ele și de 
ce? 

3. Să deseneze pe tablă o 
semidreaptă și să o noteze 
matematic. 

4. Ce este un semiplan? 
5. Ce reprezintă dreapta pentru  

semiplan?  
Tema de acasă va fi verificată prin 
sondaj, în cazul în care au fost 
probleme nerezolvate sau au apărut 
erori se vor rezolva la tablă sau vor fi 
explicate oral. 
 

întrebări.  
-  Elevii desenează 
exemplele cerute.  

 

4. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
fundamentale ale 
lecției 
(2 min.) 
 

Astăzi, ne propunem să desenăm, să 
construim și să calculăm: segmente 
de dreaptă, lungimea unui segment și 
distanța dintre două puncte. 

-  Elevii sunt atenți. Expune-
rea 
 
Conversa- 
ția 
 

  Observare 
sistematică 

5. Dirijarea 
învățării 
(10 min.) 

Se scrie titlul lecției pe tablă: 
„Segment de dreaptă. Lungimea unui 
segment. Distanța dintre două 
puncte”.  
Predarea lecției se va face cu ajutorul 
elevilor, enunțând și definind unele 
noțiuni. 
Def.: Fixând două puncte distincte 
A și B pe o dreaptă, porțiunea de 
dreaptă determinată de cele două 
puncte distincte se numește 
segment de dreaptă. 

- Elevii își notează în 
caiete informațiile primite. 
- Elevii răspund la 
întrebările adresate. 
- Elevii fac completări 
unde este cazul.  
- Elevii pun întrebări dacă 
nu înteleg anumite 
noțiuni.  
- Elevii folosesc trusa cu 
instrumente geometrice.  
 

Conversa- 
ția 
 
Explicația 
 
Problema-
tizarea 

Caiete 
 
Tabla 

Activitate 
individuală 

Observare 
sistematică  
 
Chestionare 
orală 
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Def.: Segmentul care își conține 
extremitățile se numește segment 
închis. 

 
Conform def., A ∈ [AB] și B ∈ [AB] 
 
Def.: Segmentul care nu își conține 
extremitățile se numește segment 
deschis. 
 

 

Conform definiției, A ∉ (AB) și B ∉
(AB). 
Obs. 1. [AB] = (AB) ∪ {A; B}; 
2. Întâlnim, mai rar, variantele (AB], 
respectiv [AB). 
3. Două puncte coincid, atunci (AA)=Â 
și (AA) se numește segment nul. 
Evident, [AA]={A}. 
Ex. Identificați și specificați din 
desenul de mai jos ce tipuri de 
segmente sunt: 
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Def.: Lungimea unui segment este 
valoarea măsurată a segmentului 
cu ajutorul unui segment unitate. 
Numim segment unitate un 
segment ales ca unitate de măsură. 
 

 
Def.: Distanța dintre două puncte 
este lungimea segmentului cu 
extremitățile în cele două puncte. 
 
Ex. Segmentul cu lungime egală cu 1 
cm se cuprinde în segmentul CD de 3 
ori. Spunem că lungimea segmentului 
CD este de 3 cm și scriem:  d(C;D)= 
CD= 3 cm 
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Fișa de lucru 

 
 

1. Punctele M, N, P, Q sunt puncte distincte, situate pe dreapta d. Efectuați: 

 
a) (MN) ∪ {M}                            c) [MN] ∪ (NP);                      e) [MQ] ∩ (NP);                   f) [MQ]\(MQ); 

b) [MQ]\[NQ];                            d) [MQ]| (NQ). 
 

2. Desenați o dreaptă d și trei puncte A, B și C pe aceasta, astfel încât AB= 3 cm și AC= 5 cm. Calculați lungimea segmentului (BC). 
 

3. Se dau punctele A, B și C astfel încât AB= 12 cm și AC= 19 cm. Determinați lungimea segmentului [BC] în cazul când punctele date sunt 
coliniare.  
 

4. Se iau pe o dreaptă punctele A, B, C, D în această ordine. Lungimea segmentului (BC) este medie aritmetică a lungimilor segmentelor 
(AB) și (CD), CD= 3 AB și AD= 18 cm. 
a. Determinați lungimile segmentelor (AB), (BC), (CD). 
b. Arătați că segmentele (AC) și (CD) au aceeași lungime. 

 

5. Desenați punctele A, B, C, D astfel încât B ∈ (AC), C ∈ (BD), [AB]= 2,5 cm, BC= 1,8 cm, CD= 8,7 cm. Aflați AC, AD, BD. 
 

6. Fie A, B, C puncte coliniare astfel încât AB= 3/4∙AC. Dacă AB= 9cm, iar AM= MB și BN= NC, calculați MN. 
 

7. Pe segmentul [AC] se consideră un punct B astfel încât AB= 6cm. Dacă AM= MB, BN= NC și [BN]= 2cm. Calculați BC, AM, MN, AC. 
 

8. Se dau punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Dacă AB= 1/2AD, BC= 2cm și  CD=1/3AD, calculați AD, AB, CD, AC și BD. 
 


