
 

MATEMATICA – GIMNAZIU                     Probleme de geometrie – tratare metodică 
 
Paralelogramul  
 

Moto: „…să nu pierdem din vedere că, în clasele noastre, nu avem 
a forma candidaţi la secţia de geometrie a Academiei de Ştiinţe ci 
minţi clare, care văd just, care judecă just.” 
L. Liard – „Les science dans l’enseignement  secondaire” – 1904  

 
Este recunoscut rolul metodicii în predare – învăţare – evaluare. [Nu oricine poate să fie 
profesor, în primul rând din cauza absenţei metodei! n.n.] Iar importanţa ei este cu atât mai 
mare cu cât gradul de rigoare a disciplinei respective este mai ridicat. Este şi cazul 
geometriei. Se pot scrie cărţi întregi pe această temă. Ne vom referi doar la câteva aspecte 
ale geometriei – la nivelul gimnaziului – din punctul de vedere al metodicii predării 
matematicii. 
 
Tratarea metodică se impune, astfel, din cel puţin câteva consideraţii: 
§ În primul rând, rigoarea amintită mai sus – să nu uităm că orice afirmaţie trebuie să 

fie justificată (pe baza ipotezei şi a cunoştinţelor acumulate), iar întregul raţionament 
reprezintă o succesiune logică a implicaţiilor; 

§ Faptul (recunoscut!) că interesul elevilor este mai scăzut la geometrie faţă de cel 
pentru aritmetică şi algebră; 

§ Folosirea în cadrul unei demonstraţii de geometrie, în general, a unui bagaj mare de 
cunoştinţe legate printr-o altfel de „reţea de fire” decât cea de la alte ramuri 
matematice; 

§ Aparentul paradox reprezentat de faptul că, deşi pare a avea un fundament solid 
privind „modelul fizic”, geometria prezintă un ridicat caracter abstract; 

§ O programă excesiv de aglomerată în care totul pare esenţial, posibilităţile 
profesorului de a sintetiza fiind considerabil reduse – acest lucru generează şi ritmul 
alert în care, de obicei este parcursă materia; 

§ Tendinţa generală a elevilor de a memoriza, de a reduce la minimum construirea de 
conexiuni logice; 

§ Ponderea redusă a geometriei în programa ciclului liceal; 
§ Spre deosebire de algebră pe care elevii o receptează drept o înşiruire algoritmică, 

geometria nu prezintă imediat „tipuri de probleme” a căror rezolvare să nu ridice 
dificultăţi; 

§ Nu în ultimul rând, faptul că „vederea în spaţiu” este o chestiune similară „urechii 
muzicale”… 

 
Ne vom opri asupra paralelogramelor din cadrul capitolului „Patrulatere”. 
După ce cunoştinţele anterioare vor fi „stârnite” prin întrebări şi prin sarcina de a descrie (în 
cuvintele lor) şi de a desena aceste figuri, se va începe cu definiţia (evident, este vorba despre 
patrulaterul convex. În trecere, se poate face referire la patrulaterul concav pentru a face 
distincţia dar fără a se insista, atât pentru că se studiază doar patrulaterul convex cât şi pentru 
a nu îngreuna înţelegerea): 
 

Patrulaterul este figura geometrică formată de patru puncte A, B, C şi D, dintre 
care oricare trei să nu fie coliniare şi îndeplinind condiţia că segmentele AB şi 
CD ca şi AD şi BC să nu aibă puncte interioare comune.  

 
De remarcat că nu are rost să fie impusă reţinerea definiţiei – lucru care ar implica un efort 
deosebit şi o pierdere a sensului în tentativa de a o reproduce. Este mult mai importantă 
recunoaşterea patrulaterului dintre mai multe figuri date şi construirea acestuia – cu 
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verificarea pe figură a condiţiilor din definiţie. Cele două clase de obiecte  studiate aici sunt 
paralelogramele şi trapezele. 
Paralelogramele reprezintă o clasă de patrulatere care au laturile opuse paralele – adică 
ambele perechi de laturi opuse paralele. (Se poate ridica aici problema: ce se întâmplă dacă 
doar două laturi opuse sunt paralele? Este de aşteptat ca elevii să recunoască astfel, trapezul.) 
Deci, toate patrulaterele cu această proprietate sunt paralelograme. Există patrulatere 
cunoscute din clasele anterioare care verifică această proprietate? – va veni întrebarea. Elevii 
vor recunoaşte astfel cel puţin pătratul şi dreptunghiul.  
Aşadar, este momentul în care descoperim împreună că unele dintre paralelograme au 
proprietăţi specifice pe care elevii le vor evidenţia studiind reprezentarea grafică a acestora. 
Urmează expunerea definiţiilor, subliniindu-se „minimum-ul necesar” – concept reliefat de 
„un unghi drept”, de „două laturi consecutive congruente”, etc., sintagme care apar în 
definiţii, deşi observaţia elevilor va fi că „toate unghiurile sunt drepte” şi că „toate laturile 
sunt congruente”. 
Este un alt moment oportun de a observa că, într-un enunţ matematic (teoremă, problemă, 
definiţie) nimic nu este în plus şi nimic nu lipseşte! 
Este foarte importantă, în continuare, insistenţa „discretă” a profesorului de a scoate în 
evidenţă relaţiile dintre mulţimile paralelogramelor, pătratelor, dreptunghiurilor şi 
romburilor, treptat, însă, pe măsura prezentării elementelor acestei mulţimi. 
Astfel, o eficientă metodă de verificare a înţelegerii temei este dată de uşurinţa cu care elevii 
vor reuşi să sintetizeze, răspunzând la întrebări de genul: ”care paralelograme au unghiurile 
drepte?” sau „în care diagonalele sunt bisectoare ale unghiurilor?”. 
Apar apoi condiţiile necesare şi suficiente, odată cu care profesorul va insista asupra 
echivalenţei implicată de aceasta.  
 
Lucruri asupra cărora trebuie insistat pentru înţelegerea noţiunilor şi în demonstraţii (de 
fapt, acestea reprezintă tendinţe generale şi/ sau greşeli tipice): 
§ Definiţia paralelogramului cuprinde, aşa cum precizează şi denumirea, paralelismul 

laturilor – se poate evidenţia acest lucru şi prin construirea paralelogramului, ducând 
laturile paralele, congruenţa lor apărând ulterior! 

§ Desenele se realizează cu ajutorul instrumentelor deja cunoscute şi pe care este bine 
ca elevii să ştie să le folosească în mod corespunzător, cu atât mai mult cu cât tabla 
clasei nu este „liniată” şi nici foaia de examen – de exemplu, construirea 
dreptunghiului sau a pătratului se face translatând echerul de-a lungul unei drepte, etc. 

§ Paralelogramele particulare, aşa cum reiese din definiţia lor, sunt deja paralelograme, 
deci îndeplinesc (prin definiţie) toate proprietăţile paralelogramului. 

§ Prezentarea desenelor paralelogramelor dar şi altfel poziţionate, (de exemplu, rombul 
desenat cu două laturi opuse orizontale) pentru a evita formarea la elevi de 
reprezentări în care poziţia desenului influenţează proprietăţile lui. 

§ Alegerea triunghiurilor ce urmează a fi comparate la un moment dat. 
§ Tendinţa de a folosi relaţii ale concluziei în derularea metodei triunghiurilor 

congruente. 
§ Elevii trebuie obişnuiţi cu posibilitatea pe care o au de a executa construcţii ajutătoare 

– de exemplu, în demonstrarea congruenţei laturilor opuse se vor trasa diagonalele. 
 
Aplicaţii  
Acestea pot să apară pe parcursul întregului material sau la sfârşitul acestuia. Se impune 
odată în plus, prezentarea gradată a problemelor, pentru a uşura înţelegerea şi retenţia. Astfel, 
se va începe firesc, cu aplicaţii imediate ale teoriei, (se pot repeta aplicaţii simple cu 
perimetre, chestiuni cunoscute din clasele anterioare) unele dintre acestea putând să fie chiar 
demonstrarea de proprietăţi ale paralelogramelor.  De exemplu, când sunt predate condiţiile 
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necesare şi suficiente, profesorul poate demonstra o implicaţie urmând ca elevii să o 
demonstreze pe cealaltă, evident cu sprijinul (persuasiv…) al profesorului. 
Apoi, problemele teoretice care ajută la utilizarea reprezentărilor mentale prin analiză şi 
sinteză: 

1. Ce au în comun dreptunghiul şi pătratul? Dar pătratul şi rombul? 
2. Care paralelograme au diagonalele perpendiculare? 
3. Care paralelograme au laturile congruente? 
4. Care au toate unghiurile congruente?  
5. Diagonalele căror paralelograme sunt bisectoarele unghiurilor acestora? 
6. Desenaţi un romb cu un unghi drept. 
7. Desenaţi un dreptunghi cu oricare două laturi congruente. 
8. Desenaţi un paralelogram care să nu aibă unghiuri drepte. 
9. Numiţi paralelogramele care să nu fie romburi. 
10. Numiţi triunghiuri congruente din interiorul unui paralelogram. 

Şi mai departe: 
11. Dacă un romb are un unghi de 60o, atunci o diagonală a sa este congruentă cu laturile. 
12. Linia mijlocie în triunghi este jumătate din latura opusă. 
13. Mijloacele laturilor unui dreptunghi formează un romb. (Interesant de prezentat 

această problemă – evident, şi în funcţie de nivelul clasei – sub forma: ce formează 
mijloacele laturilor unui dreptunghi? Demonstraţi.) 

14. Mijloacele laturilor unui romb formează un dreptunghi. 
15. Mijloacele laturilor unui pătrat formează un pătrat. 

(Dintre problemele 13 – 15 este suficientă rezolvarea la tablă doar a uneia dintre ele şi să se 
recomande ca temă celelalte două). 
Este foarte important ca, de la început să se lucreze diferenţiat. Căci este de aşteptat ca elevii 
buni să deprindă repede utilizarea noţiunilor şi a proprietăţilor acestora. Astfel, o variantă de 
rezolvare de probleme este aceea de a distribui fişe de lucru elevilor buni care vor îndeplini 
sarcinile individual, iar ceilalţi vor rezolva la tablă probleme cu un grad mediu de dificultate. 
(Între timp, profesorul va supraveghea şi activitatea individuală a celor buni.) 
 
Alte aplicaţii  
Există probleme care în manualele mai vechi apăreau ca proprietăţi, aşa-numitele „probleme 
remarcabile”, aceasta neimplicând neapărat un grad ridicat de dificultate ci remarcabile 
pentru aplicabilitatea lor. De exemplu: 

1. Mediana din vârful unghiului drept al unui triunghi dreptunghic este jumătate din 
ipotenuză. 

2. Să se demonstreze că mijlocul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal depărtat 
de cele trei vârfuri ale triunghiului. 

3. Demonstraţi că mijloacele laturilor unui patrulater convex reprezintă vârfurile unui 
paralelogram. 

4. Să se arate că bisectoarele interioare ale unghiurilor unui paralelogram formează un 
dreptunghi. Arătaţi că laturile acestuia sunt paralele cu laturile paralelogramului. 

5. În triunghiul ABC, G este punctul de intersecţie al medianelor BE şi CF. Dacă M şi 
N sunt mijloacele segmentelor BG şi, respectiv CG, să se arate că patrulaterul MNEF 
este paralelogram. 

 
Există un mare pericol: excesiva teoretizare şi axiomatizare, exagerata rigoare, fenomene 
care nu doar îngreunează înţelegerea ci duc la disfuncţii ale învăţării şi la deplasarea atenţiei 
către reproducerea exactă a unui enunţ, deci la forma acestuia,  neglijând conţinutul şi 
nuanţele acestuia. În acest sens, credem că, pe lângă o modificare rapidă şi o substanţială 
„aerisire” a programei, se impune evitarea unor corecţii aplicate de către profesor elevului 
care a înţeles fenomenul dar nu a folosit corect, riguros limbajul strict, impus de  manuale. 
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De exemplu, ni se par pertinente observaţiile autorilor materialului [1] din bibliografie când 
vorbesc despre „congruenţă” sau despre „numărul raţional” introdus drept o clasă de 
echivalenţă. Astfel, credem că este mai important dacă elevul a înţeles că unghiurile 
determinate de bisectoare sunt egale decât excesiv de rigurosul „congruente”, cu atât mai 
mult cu cât ei oricum, asociază intuitiv egalităţii unghiurilor egalitatea măsurilor lor. Inclusiv 
folosirea parantezelor care ar delimita conceptele de segment, dreaptă, lungimea unui 
segment ni se pare uşor forţată  căci, nu numai că se înregistrează o tendinţă generală de 
simplificare a limbajului, dar sensul – segment ca obiect geometric sau lungimea lui – se va 
deduce fără echivoc din context, deci nu exclusiv din însoţirea notaţiei de către paranteze! 
De asemenea, înşiruirea genitivelor îndeamnă la învăţarea mecanică, pierzând sensul 
matematic: „suma pătratelor lungimilor catetelor triunghiului dreptunghic…”, lucru care se 
poate evita – şi asigurând înţelegerea – efectiv prin descrierea în cuvinte a paşilor din 
aplicarea teoremei respective. 
 
 

Prof. Cătălin Mîinescu, Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 
Prof. Corina Mîinescu,  Şcoala cu clasele I-VIII Gropşani 
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