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Înțelegerea matematicii utilizând aplicația Gegebra 3D Grapher   

 
Titlul lecției - Piramida și trunchiul de piramidă: descriere și reprezentare 
Tipul lecției - De predare și însușire de noi cunoștințe 
 

Introducere 
În această lecție, elevii de clasa a VIII-a vor 
învăța să identifice corpurile geometrice: 
piramida triunghiulară regulată, respectiv 
trunchiul de piramidă și să le recunoască în 
mediul înconjurător. Totodată, elevii vor 
învăța să identifice și să descrie proprietăți 
ale unor figuri geometrice plane în piramida 
triunghiulară respectiv trunchi de piramidă 

patrulateră regulată. Elevii vor lucra 
individual și în echipe de câte doi, sub 
îndrumarea profesorului de matematică. Se 
recomandă ca profesorul să fie familiarizat 
cu folosirea aplicației GeoGebra și să 
pregătească, înainte de a începe lecția, 
materialele necesare.  

 

Întrebări esențiale: 

 Care sunt elementele unei piramide triunghiulare regulate? 

 Care sunt elementele unui trunchi de piramidă patrulateră regulată?  

 Din ce categorie face parte baza unei piramide triunghulare regulate, respectiv trunchi de 
piramidă patrulateră regulată? 

 Cum reprezentăm pe o suprafața plană aceste corpuri? Care sunt convențiile în desen? 
 

Competențe generale și specifice: 
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care 
au fost definite;  
CS 4. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice 
spaţiale date;  
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală 
a unei situaţii concrete;  
CS 4. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese;  
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă;  
CS 4. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să 
verifice anumite cerinţe.  
 
Competențe derivate: 

 Recunoașterea formelor de piramidă triunghiulară sau patrulateră întâlnite în viața cotidiană 

(sala de clasă, mediul înconjurător); 

 Identificarea elementelor unei piramide triunghulare regulate, respectiv elementele unui 

trunchi de piramidă patrulateră regulată; 

 Caracterizarea figurilor plane care compun desfăşurarea.  

 

Materiale necesare: 

 Tabletele cu aplicația Geogebra 3D Grapher;  

 Fișa de lucru.  
 

Concepte abordate: 

 Primada triunghiulară regulată, trunchi de piramidă patrulateră regulată;  

 Pătrat, triunghi echilateral;  
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 Elementele piramidei, elementele trunchiului de piramidă patrulateră regulată.  

 
 
Desfășurarea lecției 
1. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției 
Scop: Creşterea motivației pentru studiul 
geometriei prin realizarea de conexiuni între 
noțiunile studiate și lumea reală 

Timp:  10 minute 
Materiale: Imagini decupate din Anexă 

Metoda: Conversația, învăţarea prin colaborare Concepte: Piramida triunghiulară 
regulată, trunchiul de piramidă 
patrulateră regulată, prisma 
 

Ora va debuta prin identificarea unor imagini în care se regăsesc figuri geometrice ce vor fi 
studiate pe parcursul orei de matematică. 

 

 

FIȘA DE LUCRUL 1 

1. Dacă AB = 6 cm şi AA' = 12 cm calculaţi: aria şi perimetrul bazei, aria şi perimetrul unei feţe 
laterale, suma lungimilor tuturor muchiilor, lungimea diagonalei unei feţe laterale. 

2. O prismă dreaptă cu baza pătrat, ABCDA’B’C’D’ cu diagonala bazei 12√2 şi diagonala unei 
feţe laterale 13 cm. Calculați latura bazei. 

2. Reactualizarea cunoștințelor învățate anterior 
Scop: Elevii să-și reamintească noțiunile 
despre elementele prismei, feţele laterale, 
poligoane regulate, clasificări ale prismelor 

Timp: 8 minute 
Materiale: Fișa de lucrul  

Metoda: Conversația, activitatea 
independentă 

Concepte: Prisma, elementele prismei, 
dreptunghi, pătrat, poligon regulat, clasificări 

  
  
Întrebări de reflecție:  

 Care sunt elementele unei prismei?  

 Câte baze are prisma? 

 Câte tipuri de prisme există, ce le diferențiază?  

 Care sunt elementele paralelipipedului dreptunghic? 

 Care sunt elementele cubului? 
 
Profesorul exemplifică pe tabletă cum arată o prismă patrulateră desenată cu ajutorul aplicației 
Geogebra 3D Grapher. 
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Se anunță titlul lecției:  Piramida și trunchiul de piramidă regulată 
 

3. Dirijarea învățării 
Scop: Elevii să construiască, cu ajutorul 
jocului Geogebra 3D Grapher prisma 
patrulateră regulată, paralelipipedul 
dreptunghic, cubul și desfășurările lor. 

Timp: 22 minute 
Materiale: Tablete cu jocul Geogebra 3D 
Grapher fișa de lucru cu aplicație pe tabletă   

Metoda: Conversația, explicația, jocul Concepte: Prisma patrulateră regulată, 
paralelipipedul dreptunghic, cubul, figuri 
plane  

Def: 

Fie P un poligon inclus într-un plan   iar P = A1A2A2...........An, iar V un punct care nu aparține 

planului . Reuniunea tuturor segmentelor , unde M aparține suprafeței poligonale P, se 

numește piramidă de vârf V și bază. Profesorul dă câteva definiți importante pentru ca elevii să 

își însușească noile noțiuni. 

Piramida triunghiulară regulată: baza este triunghi echilateral, iar fețele laterale sunt 

triunghiuri isoscele, muchiile laterale sunt congruente. 

Elementele geometrice ale unei piramide: 
 Baza piramidei: ABC; 
 Fața laterală: VAC, VAB, VBC; 
 Muchia bazei: AB, AC, BC; 
 Muchia laterală: VA, VB, VC; 
 Înalțimea: VO; 
 Apotema bazei (dacă baza este un poligon regulat): OD; 
 Apotema piramidei (dacă piramida este dreaptă): VD. 
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Piramida patrulatera regulată 
 

 

La fel ca la piramida patrulateră regulată, piramida triunghiulară regulată are și ea: apotema 

piramidei, apotema bazei și înălțimea. 

 

Def:  

Apotema piramidei triunghiulare este distanța de la vârful piramidei la o muchie a bazei, o vom 

nota . 

Apotema bazei piramidei triunghiulare este distanța de la centrul cercului circumscris bazei 

triunghiului echilateral la o muchie a bazei a sa, o vom nota . 

Înălțimea într-o piramidă triunghiulară regulată este distanța de la vârful piramidei la punctul de 
intersecție al mediatoarelor (centrul cercului circumscris). 

Etapa1 
Pregătirea pentru jocul Geogebra 3D Grapher 
Elevii au tabletele pe masă. Profesorul împarte elevilor fișele de lucru recapitulative. Profesorul le 
spune că vor folosi acest joc pentru a construi diferite figuri geometrice şi pentru a calcula unele 
laturi cu ajutorul  teoriei învăţate anterior. Elevii vor folosi tableta și caietele pentru calcule. 

Etapa 2 
Aplicații pe tabletă cu Geogebra 3D Grapher 
Elevii vor avea ca sarcină de lucru să deschidă jocul Geogebra 3D Grapher și să se 
familiarizeze cu indicaţiile date de profesor pentru a reuşi să realizeze reprezentările plane ale 
figurilor geometrice cerute în fişele de lucru. 

Jocul prezintă o pagină de lucru (Workbook), iar în bara de sus a jocului sunt afişate mai multe 
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opţiuni, cu ajutorul cărora pot fi construite: puncte, drepte, semidrepte, segmente, diferite tipuri de 
triunghiuri, diferite tipuri de patrulatere, compas, raportor, spaţiu pentru inserarea textului în 
cadrul figurilor geometrice şi multe alte opţiuni.  

Elevii vor trebui să realizeze cu ajutorul Workbook-ului reprezentările plane ale figurilor 
geometrice care apar în teoria recapitulată.  

Pentru a putea analiza proprietățile piramidei, profesorul invită elevii să folosească aplicația 
Geogebra 3D Grapher. 

Pasul 1 - Se deschide aplicația și se apasă pictograma •A, apoi se selectează pictograma 
alăturată pentru a construi un segment între două puncte. 

Pasul 2 - Se selectează pictograma alaturată și se construiește baza piramidei pătratului ABCD,   
selectând opțiunea segment de dreaptă.   

Pasul 3 - La fel procedăm pentru construcția muchiilor laterale.  

 
 
Elementele piramidei triunghiulare regulate: VA, VB, VC - sunt muchiile laterale ale piramidei,  

VO - este înălțimea piramidei, VM - apotema piramidei, OM - apotema bazei.  
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Aplicația 2: O piramidă patrulateră regulată vare apotema 12 cm și perimetrul bazei de 48 cm. 

Aflați măsura unghiului format de o față laterală cu planul bazei. 

 

Profesorul le explică elevilor săi cum se va deschide pagina de lucru a aplicație Geogebra 3D 

Grapher, cum vor desena piramida patrulateră și cum vor putea introduce un buton checkbox 

pentru a ascunde un obiect. 
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După finalizarea problemei propuse, se trece la pasul următor: trunchiul de piramidă patrulateră 
regulată.  
 
 

TRUNCHIUL DE PIRAMIDĂ PATRULATERĂ REGULATĂ - descriere și reprezentare  

Inițial, vom construi o piramidă patrulateră regulată, după care vom face o secțiune paralelă cu 

planul bazei.   

 

 

 

 

Punem în evidență punctele de intersecție a planului paralel cu baza, după care elevii vor nota pe 

caiete elementele trunchiului de piramidă. 
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4. Reflecție 
Întrebări de ghidare: 

 Cât de greu sau ușor v-a fost să construiți figurile geometrice? 

 Unde a fost mai greu?  De ce? 

 Considerați că tableta vă ajută în construcția desenelor din geometrie?  
 

5. Tema pentru acasă (2 min.) 
Elevii vor avea ca temă rezolvarea problemelor din fișa de lucru, rămase nerezolvate în clasă. 
 

 
 


