
Sfaturi pentru înţelegerea geometriei  
(unui prieten mai mic) 
 
Pentru o mai bună înţelegere a geometriei este necesar să-ţi pui la punct următoarele chestiuni şi 
să încerci să respecţi planul pe care îl prezint mai jos. Este foarte important să îţi pui la punct 
toate aceste lucruri înainte de a începe clasa a VII-a unde se va începe cu o recapitulare a 
materiei studiată în clasa a VI-a, respectiv:  

1. unghiuri – definiţie, clasificare, unitate de măsură, operaţii cu măsuri de unghiuri, 
2. perpendicularitate – definiţie, mediatoarea unui segment, construcţia unei drepte 

perpendiculară pe o dreaptă dată 
3. paralelism – definiţie, unghiuri formate de două drepte paralele tăiate de o secantă 
4. triunghiul – definiţie, exemple, clasificare, linii importante în triunghi, cazurile de 

congruenţă ale triunghiurilor, metoda triunghiurilor congruente, triunghiul isoscel, 
triunghiul echilateral, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi, unghi exterior unui 
triunghi 

5. patrulatere (dacă aţi făcut în clasa a VI-a), respectiv: paralelogramele dintre care 
amintim: 

· paralelogramul oarecare 
· dreptunghiul 
· pătratul 
· rombul 

Toate acestea stau la baza geometriei clasei a VII-a şi nu se poate fără o foarte bună cunoaştere a 
lor. 
Bineînţeles că dintre toate, cel mai important şi cel mai amplu este capitolul legat de triunghi. 
Astfel că te rog foarte mult să îţi repeţi (şi deci să înveţi) foarte bine: 

1. clasificarea triunghiurilor – este vorba despre clasificarea după laturi (de unde vom 
avea trei tipuri de triunghiuri: oarecare, isoscel şi echilateral) şi clasificarea după unghiuri 
(triunghi ascuţitunghic, dreptunghic şi obtuzunghic). Evident că trebuie să ştii definiţia 
fiecăruia dintre cele şase de mai sus şi să nu uiţi să faci desenul la fiecare! De fapt trebuie 
să faci desenul la toate temele de mai sus. Vei vedea şi la anu’ cât de importante sunt 
desenele în demonstraţia unei probleme! 

2. linii importante în triunghi – aici ai cele patru: mediana, bisectoarea, înălţimea şi 
mediatoarea. La fiecare scrii definiţia şi faci desenul. Bineînţeles că întâi desenezi un 
triunghi şi apoi desenezi în el o bisectoare de exemplu. Apoi le desenezi şi pe celelalte 
două – ne amintim că într-un triunghi există trei bisectoare care trec toate prin acelaşi 
punct. Încearcă să faci acest lucru pentru fiecare dintre cele patru linii, adică şi pentru 
mediane şi pentru înălţimi şi pentru mediatoare (s-ar putea să ai nevoie totuşi de un 
manual de clasa a VI-a…) Pentru fiecare avem un punct de intersecţie care se numeşte 
cumva. Caută şi asta (de exemplu, punctul de intersecţie al medianelor unui triunghi se 
numeşte centrul de greutate al triunghiului şi el se găseşte la două treimi de vârf şi o 
treime de bază). 

3. cazurile de congruenţă a triunghiurilor – sunt de asemenea foarte importante pentru că 
în cele mai multe probleme se folosesc. Este vorba despre cele trei cazuri: LUL, ULU şu 
LLL. Te rog să faci desene la fiecare şi să scrii relaţiile. De exemplu:  

Cazul LUL:  
Dacă două triunghiuri au două laturi şi latura lor comun 
respectiv congruente, atunci triunghiurile sunt congruente. 

4. metoda triunghiurilor congruente este foarte importantă pentru că ea se foloseşte 
atunci când vrem să demonstrăm că două segmente (sau două unghiuri) sunt congruente. 
Şi procedăm în felul următor: 

să zicem că vrem să demonstrăm că segmentul OC este 
congruent cu segmentul OA. Caut două triunghiuri în care 



OC şi OA să fie laturi: de exemplu DCOD şi DAOB, pe 
care le compar şi din congruenţa lor va rezulta congruenţa 
celor două segmente CO şi AO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
5. triunghiul isoscel cu proprietăţile lui legate de unghiuri şi de liniile importante 
6. triunghiul echilateral cu proprietăţile lui legate de unghiuri şi de liniile importante 
7. suma unghiurilor unui triunghi  
8. unghiul exterior unui triunghi 

 
Aşadar, trebuie repetate toate acestea. Repetarea se va face cu creionul în mână! Adică faci 
desenul, încerci să-ţi aduci aminte definiţia (dacă nu o mai ştii, o cauţi în carte) şi apoi 
proprietăţile respective.  
Totul trebuie scris pentru că se ţine minte mult mai bine şi mai uşor dacă scrii în timp ce 
înveţi!!! 
Încearcă să citeşti şi probleme rezolvate în manual, încet, cu foarte mare atenţie, urmărind fiecare 
pas pentru a vedea ce vor să spună. Apoi încearcă să rezolvi mai întâi probleme simple, primele 
din paragraful de probleme de la un capitol. Dacă stăpâneşti bine teoria nu ai de ce să nu ştii! 
 
În final am o mare rugăminte la tine: încearcă să crezi că geometria este un joc, ce-i drept unul 
puţin mai complicat şi cu foarte multe reguli, dar oricum tot joc este. Toţi cei care au îndrăgit-o 
au spus că este cel mai frumos joc pe care l-au jucat vreodată! 
 
În încheiere vreau să-ţi reamintesc faptul că poţi să mă cauţi oricând ai o problemă la  care crezi 
că aş putea să te ajut, când eşti în Balş sau, prin internet când eşti la Oradea.  
Îţi doresc un an şcolar plin de realizări şi satisfacţii şi aştept să-mi povesteşti despre geometrie!... 
 
Pe curând! 
 
Prof. Cătălin Mîinescu 
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