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1. Noțiuni geometrice fundamentale 

1.1. Recapitulare și completări 

Cea mai simplă noțiune geometrică este punctul.  

Dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul și multe altele sunt noțiuni geometrice, 

privite ca mulțimi infinite de puncte. Orice noțiune geometrică se poate reprezenta pe foaia de 

hârtie sau pe tabla din sala de clasă în care învățăm, cu ajutorul unui desen, numit figură 

geometrică.  

De exemplu, figura 1, de mai jos, sugerează o mulțime de puncte. Dacă ne imaginăm 

mulțimea respectivă ca o mulțime infinită de puncte, obținem segmentul AB, reprezentat în 

figura 2. 

 
  
 

 

Figurile geometrice au un rol însemnat în geometrie. Ele 

contribuie la dezvoltarea intuiției spațiale, a imaginației, 

creativității, inventivității. O figură geometrică se desenează  

folosind creionul și instrumentele de desen: rigla (gradată sau 

negradată), echerul, raportorul și compasul (foto 1). Pentru 

desenarea unei figuri geometrice în codiții optime, este necesar să 

cunoașteți bine instrumentele de desen și modul de folosire a lor.  

          

Creionul trebuie să fie bine ascuțit. 

Rigla negradată se folosește pentru desenarea dreptelor, semidreptelor și a segmentelor. Se 

respectă următoarele reguli: 

- vârful creionului, în permanență, se va sprijini pe muchia riglei și va fi înclinat față de direcția 

de trasare; 

- trasarea se face, de regulă, de la stânga spre dreapta și de jos în sus. 

Rigla gradată se folosește pentru măsurarea lungimilor segmentelor sau pentru a calcula 

distanța dintre puncte. 

Echerul se folosește pentru desenarea unghiurilor drepte. 

Raportorul se folosește pentru măsurarea unghiurilor. 

Compasul se folosește pentru desenarea unui cerc sau a unei părți dintr-un cerc, numită arc de 

cerc. La un compas, deosebim vârful compasului și vârful port mină.  
 

Pentru desenarea cercului sau a unui arc de cerc, vârful compasului se fixează în centrul 

cercului, iar cu vârful port mină se trasează cercul sau arcul de cerc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cerc de centru O și rază r cm  sau un arc al acestui cerc se desenează având grijă ca 

vârful compasului să rămână fixat (în punctul O), iar vârful port mină să se miște pe suprafața 

de desen, fără ca, în timpul mișcării, compasul să se închidă sau să se deschidă. 

Fig. 1 
 

Fig. 2 
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Foto 1.  

arc de cerc MN = porțiunea de cerc 

limitată de punctele M și N 
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De exemplu, să presupunem că dorim să desenăm un cerc cu centrul într-un punct O și cu 

raza r = OA =1,5 cm. Procedăm astfel: 

- folosind rigla gradată, construim un segment OA, cu lungimea de r = 1,5 cm.; 

- prin fixarea vârfului compasului în punctul O și a vârfului port 

mină în punctul A, dăm deschiderii compasului lungimea de 

1,5r cm= ; 

- cu vârful compasului în O, trasăm cercul sau un arc al acestuia. 
 

 

 

REZOLVĂM ÎMPREUNĂ 

1. Desenați: 

a) două puncte A și B;  b) o dreaptă AB; c) o semidreaptă AB; d) o 

semidreaptă BA; 

e) un segment AB.  

Rezolvare  

a) punctele A și B 

 

b) dreapta AB 

 

c) semidreapta AB 

 

d) semidreapta BA 

 

e) segmentul AB 

 

2. În figura 5, punctul P aparține segmentului MN.  

a) Numiți toate segmentele din figură; 

b)Măsurați aceste segmente și exprimați lungimile fiecăruia 

în milimetri, în centimetri și în decimetri.  

c) Măsurarea unui segment cu rigla gradată, este exactă ? 

Rezolvare 

a) Segmentele sunt: MP, MN și PN. 

b) MP = 20 mm = 2 cm = 0,2 dm; PN = 35 mm = 3,5 cm = 0,35 dm și MN = 55 mm = 8,5 cm = 

0,55 dm, 

 

3. a) Măsurați unghiul din figura 6.   

b) Desenați un unghi cu măsura de 60. 

Rezolvare 

a) ∢P = 45  

b) ∢AOB = 60 
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4. Folosind rigla gradată și un compas, desenați: 

a) un segment 4AB cm=  și punctul M, pe segmentul AB, la distanța de 1,5cm față 

de A. 

b) cercul cu centrul M și cu raza de 1,5cm ;  

c) cercul cu centrul B și cu raza de 1,5cm . 

Notați punctele comune ale celor două cercuri cu P, respectiv Q. 

Rezolvare 

 

AB = 4 cm 

AM = 1,5 cm 

BN= 1,5 cm 

 

5. a) Desenați două puncte C și D astfel încât CD = 2,5 cm. 

b) În unul dintre semiplanele determinat de dreapta CD, desenați un arc de cerc MN 

cu centrul C și raza r
1
 = 1,5 cm;  

c) În același semiplan, desenați un arc de cerc PQ, cu centrul D și raza r
2 

= 2 cm astfel încât 

intersecția celor două arce să fie un punct E.  

Rezolvare 

 

 

Observații: 

CD = 2,5 cm; 

CM = CE = CN = r
1
 = 1,5 cm; 

DQ = DE = DP = r
2
= 2 cm: 

  

 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

    

 
1. Desenați punctele coliniare M, N,P și Q în această ordine, știind că MN = 4 cm, MQ = 9 cm și PQ = 2 

cm. Calculați lungimile segmentelor: NP, MP și NQ.  

 

2. Pe o dreaptă d se consideră punctele A, B, C și D astfel încât B este mijlocul segmentului AC, iar C este 

mijlocul segmentului AD. Dacă BC = 3 cm, calculați lungimile segmentelor AC și AD.  

 

3. a) Desenați un unghi EOF cu măsura de 100° și o semidreaptă OM în interiorul unghiului, astfel încât 

măsura unghiului MOF să fie egală cu 40°.  

b) Aflați măsura unghiului EOM, prin calcul și prin măsurare.  

c) Rezolvați aceeași problemă în cazul în care semidreapta OM este situată în exteriorul triunghiului 

EOF.  

 

4. Construiți un segment AB cu lungimea de 4 cm.  

a) Notează cu M mijlocul segmentului AB.  

b) Construiește segmentul CD astfel încât D să fie simetricul lui C față de M și BMC să aibă 60°. Ce fel 

de unghi este AMC1 Justificați.  

c) Construiește dreapta EF astfel încât punctele E, M și F să fie coliniare și AME să fie un unghi drept și 

punctul E să fie de aceeași parte cu C față de dreapta AB. 
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 d) Calculează măsura unghiului EMC.  

 

5. Fie segmentul AB cu lungimea de 5 cm. Construiți unghiurile ABC şi CAB astfel încât ∢ABC = 80 și 

∢BAC = 40. 

a) Măsurați cu ajutorul raportorului unghiul ACB.  

b) Calculați ∢ABC + ∢BAC + ∢ACB.  

 
6. Fie segmentul AB cu lungimea de 5 cm. Construiți în același semiplan față de dreapta AB punctele C şi 

D, astfel încât ∢BAD = 110 și ∢ABC = 130.  

a) Determinați intersecția semidreaptelor AD și BC și a semidreaptelor DA și CB.  

b) Fie DA  CB = {E}. Măsurați cu raportorul unghiurile EAB, ABE și AEB.  

c) Calculați ∢EAB + ∢ABE + ∢AEB. 

 
7. Fie dreapta AA' și punctul O pe segmentul AA'. În același semiplan determinat de dreapta A'A considerăm 

semidreaptele OB și OC astfel încât ∢AOB = 70 și ∢AOC = 40. Calculați ∢A'OB, ∢A'OC și ∢COB.  

 
8. Luați două puncte A și B și un punct C care să nu aparțină dreptei AB.  

a) Stabiliți punctul M care este mijlocul segmentului AB. 

b) În semiplanul limitat de dreapta AB și care conține punctul C, construiți ∢AMC astfel încât ∢AMC = 

90. Folosind raportorul, arătați că: i) ∢BMC = 90; ii) ∢CAB  ∢CBA. 

 
9. Construiți un unghi BAC astfel încât ∢BAC = 90, AB = 4 cm și AC = 2,8 cm.  

a) Folosind raportorul, stabiliți măsura unghiului ABC.  

b) În semiplanul limitat de dreapta AB și căreia îi aparține punctul C, construiți ∢BAD astfel încât ∢BAD 

= 90 – ∢ABC.  

c) Folosind raportorul, arătați că: ∢BAD  ∢ACB și ∢ABC ∢DAC și că dacă AD BC = {P}, atunci 

∢APB  ∢APC.  

 
10. Se consideră figura alăturată și cuvintele: complementare, suplementare, 

congruente, adiacente. Alegeți cuvântul potrivit pentru a completa enunțurile 

următoare:  

a) Dacă COD este un unghi drept), atunci despre unghiurile COA și DOB se 

poate afirma că sunt ….  

b) Dacă OM este bisectoarea unghiului COD, atunci unghiurile COM şi DOM 

sunt … . 
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TEST DE  (AUTO)EVALUARE 

 

I. Completați spațiile punctate cu răspunsul corect: 

5 p   1. Două segmente sunt congruente dacă au lungimile .........................   

5 p        2. Trei sau mai multe puncte sunt coliniare dacă aparțin aceleași .......    

5 p  3. Punctul M este mijlocul segmentului AB dacă MAB și ...................  

5 p  4. Se desenează o semidreaptă  BA. Suma măsurilor unghiurilor care au 

una dintre laturi semidreapta BA și măsura de 15° este egală ...........° 

 

5 p        5. Se desenează patru semidrepte distincte OA, OB, OC și OD. Atunci 

numărul unghiurilor care au ca laturi aceste semidrepte este egal cu ........ 

 

5 p  6. Latura comună unghiurilor AOD şi DOB este semidreapta ................  

II. Uniţi, prin săgeţi, fiecare cifră corespunzătoare 

enunțurilor din coloana A, cu litera care indică răspunsul 

corespunzător, aflat în coloana B.  

În figura alăturată, ∢AOE = 15°, ∢BOC = 45°, ∢AOB ≡ 

∢DOF, ∢AOE ≡ ∢COF şi ∢EOD ≡ ∢BOC. Calculați: 

                                         A B 
5 p        1. ∢EOD a. 45o 

5 p  2. ∢AOB b. 50o 

5 p  3. ∢ AOD  c. 120o 

5 p        
4. ∢DOC d. 135o 

e.  60o 

III.  La cerințele următoare alegeți litera care indică varianta corectă. Doar un răspuns este 

corect.  

10 p  

   

1. Intersecţia semidreptelor AB şi BA este: 

A. dreapta AB       B. segmentul AB       C. semidreapta AB        D. semidreapta BA 

10 p  2. Se consideră punctele distincte A, B, C, D, coliniare în această ordine, astfel 

încât AB = 2 cm, AC = 5 cm şi AD = 9 cm. Lungimea segmentului BD este de: 

A. 4 cm   B. 3 cm   C. 7 cm   D. 6 cm 
10 p  3. Suma măsurilor a două unghiuri adiacente este de 64°. Măsura unghiului deter- 

minat de bisectoarele celor două unghiuri este egală cu: 

A. 12°    B. 32°    C. 21°    D. 23° 
10 p  4. Unghiurile AOB şi COB sunt adiacente, ∢AOB = 121°, iar dreptele OC şi OB 

sunt perpendiculare. Unghiul AOC are măsura egală cu: 

 A.  49o B.    98o C.   149o D.   7o. 

 

Rezolvă testul, completează  tabelul de mai jos și calculează nota.  

Subiectul I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1 III.2 III.3 III.4 

Punctajul               

Nota   

 

 

 

 

 


