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La pensée n’est qu’un éclair, 

 Au milieu d’une longue nuit, 

 Mais c’est cet éclair qui est tout. 

 Henri Poincaré 
 

Introducere  

Necesitatea perfecţionării profe-

sionale a cadrelor didactice este im-

plicată de o multitudine de factori 

care decurg din tendinţele actuale spre 

modernizarea continuă a curriculumu-

lui, implementarea tehnologiilor, a 

metodelor şi a formelor noi de predare-

învăţare-evaluare, deplasarea focali-

zării pe subiectul învăţării etc. [14]. 

Cercetătorii propun diverse strate-

gii de sporire a calităţii formării profe-

sionale a profesorilor de matematică: 

profesionalizarea pregătirii matematice 

(Brânzei D., Mordkovici A., Şadrikov 

V., Afanasiev V., Smirnov E. [1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 19]); formarea contextual-

metodică a profesorilor de matematică 

(Marcenko M.); pregătirea istorico-

metodică a profesorilor de matematică 

în universităţile pedagogice (Drobîşev 

Iu., Poleakova T., Beloborodova S. 

[16, 17, 21]); aplicarea unui sistem 

bazat pe îmbogăţirea conţinuturilor de 

matematică elementară şi didactica 

matematicii în procesul de recapitula-

re (Şebanova L. [17, 21]); formarea 

priceperilor de construire a sistemelor 

de probleme (Ţiţeică Gh., Kovaleva 

G., Koleaghin Iu., Polya G., Fridman 

L. ş.a. [3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 

22]). În opinia lui A. Papîşev, îmbu-

nătăţirea calitativă a procesului educa-

ţional la matematică se realizează prin 

trei activități: informare, gestionare şi 

coordonare [20]. Punerea în aplicare a 

primului dintre aceste aspecte ţine de 

asigurarea continuităţii factorilor si-

tuaţionali şi semantici de conţinut, al 

doilea – de gestionarea adecvată a pro-
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cesului de formare a structurilor cogni-

tive, iar al treilea – în orientarea elevi-

lor spre aplicarea în experienţa indivi-

duală a unor acţiuni de învăţare gene-

ralizate, contribuind la selectarea libe-

ră a unor trasee proprii de explorare a 

cunoştinţelor. Nu există o părere uni-

că referitoare la metodologia formării 

competenţelor de rezolvare a proble-

melor matematice. Unii autori pun pe 

prim-plan diversificarea metodelor de 

rezolvare a unei probleme, alţii – re-

zolvarea diferitelor probleme prin 

aceeaşi metodă. Deci diferiţi autori 

expun diverse concepţii, uneori se în-

tâlnesc opinii opuse.  

Autorii prezentului articol susțin 

următoarea părere: 

- Omul nu este capabil să rezolve 

toate problemele matematice 

existente, prin urmare trebuie să 

asimileze un număr suficient de 

metode de rezolvare pentru a le 

aplica la diverse probleme. 

- Pentru majoritatea elevilor şi stu-

denţilor cu capacităţi medii este 

necesar să rezolve mai multe pro-

bleme pentru a însuşi o metodă. 

- Profesorul trebuie să dispună de 

un număr suficient de probleme 

cu acelaşi grad de dificultate 

pentru a oferi condiţii identice 

tuturor elevilor (studenţilor) în 

procesul de evaluare. 

- Problemele propuse pentru lucrul 

individual trebuie să acopere 

conţinuturile teoretice predate, 

pentru ca elevul (studentul) să 

aplice ideile de bază, astfel con-

solidând materialul teoretic. 

Un procedeu eficient de formare 

a competenţelor de rezolvare a pro-

blemelor matematice constă în utiliza-

rea problemelor generale. Problemele 

generale, în mod natural, pot fi com-

puse în conformitate cu principiile 

anterioare. Fenomenele matematice, 

ca şi cele naturale, pot fi divizate în 

clase. Din această cauză problemele 

matematice pot fi repartizate după 

anumite tipuri şi fiecare tip se referă 

la un anumit fenomen şi conţine anu-

miţi parametri numerici: două proble-

me concrete de acelaşi tip se deose-

besc prin valorile acestor parametri. 

Scopul problemei generale constă în 

stabilirea anumitor relaţii ale fenome-

nului dat cu alte fenomene matema-

tice. Orice capitol matematic trebuie 

să elucideze relaţiile unui fenomen 

nou cu alte fenomene. Multe din aces-

te relaţii pot deveni părţi componente 

ale problemei generale. 

În continuare, propunem pentru 

analiză câteva exemple concrete. 

1. Probleme generale în geo-

metria analitică  

Prezentăm unele probleme cu ca-

racter general din geometria analitică. 

Aceste probleme sunt exemple din 

sarcinile pentru lucrul individual al 

studenţilor. Considerăm că în plan şi 

în spaţiu sunt fixate sisteme de coor-

donate carteziene rectangulare. 

Problema 1.1. Transformarea de ase-

mănare de genul întâi   aplică 

punctele A = (1,1), B = (4,5) respectiv 

pe punctele A' = (-30,-1), B' = (30,10). 

1.1.1. Scrieţi expresiile analitice ale 

transformării  . 

1.1.2. Determinaţi coeficientul de 

asemănare k al transformării  . 

1.1.3. Calculaţi punctul fix C al 

transformării  . 

1.1.4. Determinaţi deplasările f şi g 

pentru care   = HO
k f = gHO

k. 

1.1.5. Determinaţi coordonatele 

punctelor F şi D, pentru care D = 

 (O) \c si O =  (F). 

1.1.6. Fie l dreapta cu ecuaţia x - y + 

4 = 0. Determinaţi ecuaţiile dreptelor 
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h şi p pentru care h =  (l) şi l = 

 (p). 

Problema 1.2. Sunt date patru puncte 

A = (3,2), B = (4,3), C = (5,-3), A' = 

(15,2). 

1.2.1. Calculaţi aria SABC a triunghiu-

lui ABC. Determinaţi orientarea triun-

ghiului ABC. 

1.2.2. Determinaţi un punct E pentru 

care raportul simplu (AB,E) = -2/3. 

1.2.3. Calculaţi produsul scalar al vec-

torilor AB  şi BC . 

1.2.4. Determinaţi ecuaţia dreptei 

(AB) şi distanţa de la punctul C până 

la această dreaptă. 

1.2.5. Determinaţi ecuaţia dreptei l ce 

trece prin punctul A' perpendicular la 

dreapta (AC). 

1.2.6. Determinaţi ecuaţia medianei 

mb duse din vârful B al triunghiului 

ABC.  

1.2.7. Determinaţi ecuaţia bisectoarei 

lc duse din vârful C al triunghiului 

ABC.  

1.2.8. Determinaţi punctul H de inter-

secţie al înălţimilor triunghiului ABC. 

1.2.9. Determinaţi centrul, raza şi 

ecuaţia cercului ce trece prin punctele 

A, B, C. 

1.2.10. Aflaţi două puncte P, Q situate 

de părţi diferite şi la distanţe egale de 

la dreapta l. 

1.2.11. Vectorul m  este paralel cu 

dreapta (AA') şi are abscisa egală cu 6. 

Calculaţi coordonatele şi modulul 

vectorului m . 

1.2.12. Calculaţi coordonatele punctu-

lui D, dacă ABCD este un parale-

logram. 

1.2.13. Calculaţi coordonatele punctu-

lui V, dacă A' este punctul de intersec-

ţie ale înălţimilor triunghiului ABV. 

Problema 1.3. Sunt date ecuaţiile a 

două drepte: 
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1.3.1. Determinaţi locul geometric de 

puncte egal îndepărtate de la dreptele 

h1, h2. 

1.3.2. Calculaţi unghiul dintre aceste 

drepte. 

1.3.3. Determinaţi poziţia lor recipro-

că. 

1.3.4. Determinaţi ecuaţia dreptei h ce 

intersectează dreptele h1 şi h2 şi este 

perpendiculară pe ele. Determinaţi 

punctele de intersecţie ale dreptei h cu 

dreptele h1 şi h2. 

Problema 1.4. În paralelipipedul 

ABCDA'B'C'D' sunt cunoscute coor-

donatele vârfurilor A=(1,2,3), 

B=(9,6,4), D=(3,0,4) şi A'=(5,2,6). 

1.4.1. Determinaţi volumul V al para-

lelipipedului. 

1.4.2. Calculaţi aria bazei AABCD. 

1.4.3. Calculaţi coordonatele vârfu-

rilor C, B', C', D'. 

1.4.4. Calculaţi ecuaţia dreptei (CD'). 

1.4.5. Calculaţi ecuaţia planului (ABC). 

1.4.6. Calculaţi unghiul dintre dreapta 

(CD') şi planul (ABC). 

1.4.7. Calculaţi unghiul dintre planele 

(ABC) şi (ABA'). 

1.4.8. Determinaţi punctul E ce îm-

parte segmentul [AB] în raportul 2/3. 

Problema 1.5. În piramida SABCD 

sunt cunoscute coordonatele vârfu-

rilor S = (1, 2, 3), A = (9, 6, 4), B = (3, 

0, 4) şi D = (5, 2, 6). 

1.5.1. Determinaţi coordonatele punctu-

lui C, dacă ABCD este un trapez cu 

baza mare DC de două ori mai mare 

de cea mică AB. 

1.5.2. Determinaţi volumul V al 

piramidei. 

1.5.3. Calculaţi aria bazei AABCD şi 

mărimea înălţimii. 
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1.5.4. Calculaţi coordonatele produsu-

lui vectorial ].,[ CABA


 

1.5.5. Calculaţi ecuaţia dreptei h ce 

trece prin punctul S perpendicular la 

planul bazei (ABCD) şi coordonatele 

punctului de intersecţie H a dreptei h 

cu planul bazei. 

Problema 1.6. Este dată o curbă de 

ordinul doi γ cu un focar F = (3,2), 

directoarea respectivă l: x+y+5=0 şi 

excentricitatea e=2.  

1.6.1. Determinaţi tipul, ecuaţia gene-

rală şi ecuaţia canonică a acestei curbe. 

1.6.2. Calculaţi un punct situat pe cur-

bă, un punct situat în interiorul curbei 

şi un punct situat în exteriorul curbei. 

1.6.3. Determinaţi o axă de simetrie. 

1.6.4. Determinaţi centrul curbei date.  
 

2. Coordonatele complexe ale 

unor mulţimi de puncte  

Numerele complexe oferă posibi-

litatea de a dezvălui esenţa metodelor 

algebrice în geometrie. Aplicaţiile nu-

merelor complexe sunt diverse: teoria 

funcţiilor de variabilă complexă, 

funcţii analitice, teoria numerelor, 

mecanică, aero- şi hidrodinamică. În 

geometria plană numerele complexe 

pot fi utilizate la rezolvarea unor pro-

bleme, cunoscând unele formule ge-

nerale. Selectarea formulelor se face 

reieşind din relaţiile date în ipoteza 

problemei şi concluzii. Simplitatea 

metodei numerelor complexe este evi-

dentă în comparaţie cu alte metode, 

care necesită gândire creativă şi o 

lungă cale de explorare. 

Interpretarea geometrică a nume-

relor complexe este accesibilă elevilor 

claselor gimnaziale. 

Unui număr complex dat în for-

mă algebrică yixz   i se asociază 

un punct );( yxM  în planul de coor-

donate. Numărul complex z  este nu-

mit coordonată complexă a punctului 

);( yxM  sau afixul punctului );( yxM  

şi se mai notează  zM . Astfel, între 

mulţimea punctelor planului euclidian 

şi mulţimea numerelor complexe se 

stabileşte o relaţie biunivocă. Acest 

plan se numeşte planul numerelor com-

plexe. Axa Ox se numeşte axă reală, 

iar Oy – axă imaginară. Numărul zero 

este şi număr real, şi imaginar. 

Formulele cele mai simple utile 

la acest capitol sunt:  

2.1. Distanţa dintre originea de 

coordonate şi punctul  zM : 

22 yxzOM  ; 

2.2. Distanţa dintre punctele )(aA  

şi  bB : baAB  ; 

2.3. Măsura unghiului orientat din-

tre vectorul OM  şi sensul 

pozitiv al axei Ox: zarg ; 

2.4. Punctele )(aA  şi  bB  simetri-

ce în raport cu axa Ox: ba  ; 

2.5. Punctele )(aA  şi  bB  simetrice 

în raport cu axa Oy: ba  ; 

2.6. Punctele )(aA  şi  bB  simetrice 

în raport cu originea O: ba  ; 

2.7. Mulţimea punctelor cercului de 

rază r  cu centrul în originea de 

coordonate: rz   sau 
2rzz  ;  

2.8. Punctul )(cC  împarte segmen-

tul AB  (unde )(aA  şi  bB ) în 

raportul  : 









1

ba
c ; 

2.9. Condiţii suficiente de colinia-

ritate a trei puncte )(aA ,  bB  

şi )(cC : R , , unde 

1   pentru care 

bac   ; 

2.10. Ecuaţia dreptei OA: zaaz  ; 
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2.11. Perpendicularitatea segmente-

lor AB  şi CD  ( )(aA ,  bB , 

)(cC  şi )(dD : 

      0 dcbadcbaCDAB ; 

2.12. Centroidul unui triunghi cu 

vârfurile )(aA ,  bB  şi )(cC : 

 cbag 
3

1 ; 

2.13. Ortocentrul unui triunghi cu 

vârfurile )(aA ,  bB  şi )(cC : 

cbah  .  

Aceste formule ne permit să re-

zolvăm o mulţime de probleme de 

geometrie plană, inclusiv: 

Problema 1. Demonstraţi, că ecuaţia 

cercului (sau a dreptei) în planul com-

plex poate fi scrisă în forma 

0 cbzbzzaz , unde a  şi c  

sunt numere pur imaginare. 

Problema 2. Demonstraţi că puterea 

punctului cu coordonata w , în raport 

cu cercul 0 cbzbzzaz , este 

egală cu 
a

c
w

a

b
w

a

b
ww  . 

Problema 3. Demonstraţi că trei 

puncte cu coordonatele 
2,10

,, zzz  sunt 

coliniare, atunci şi numai atunci când 

21

10

21

10

zz

zz

zz

zz









. 

Problema 4. Demonstraţi că dreapta 

care trece prin punctele cu coordona-

tele 
21

, zz  este locul geometric al 

punctelor cu coordonata z , pentru ca-

re are loc relaţia 

21

1

21

1

zz

zz

zz

zz








 . 

Problema 5. Demonstraţi că, dacă 

suma pătratelor laturilor unui patrula-

ter este egală cu suma pătratelor dia-

gonalelor lui, atunci acest patrulater 

este un paralelogram. 

Teorema lui Ptolomeu: Suma produ-

selor lungimilor laturilor opuse ale 

unui patrulater înscris în cerc este 

egală cu produsul lungimilor diagona-

lelor sale. 

Demonstraţie. Fie patrulaterul 

ABCD  este înscris într-un cerc de 

rază R cu centrul O. Alegem un 

sistem de coordonate cu originea în 

centrul O , iar raza OA  – semiaxa 

pozitivă a axei absciselor. Vârfurile 

B , C  şi D  vor fi considerate imagini 

ale numerelor complexe zyx ,,  mo-

dulul cărora este egal cu R , iar argu-

menţii principali sunt respectiv 

 ,, . Punctul  RA  are argumentul 

principal nul. Vom demonstra, că 

BDACBCADCDAB  , 

sau:  

xzRyxyRzzyRx  . (*)  

Calculăm separat modulul diferenţe-

lor:     sin1cossincos iRRiRRx  

 
2

sin2sin
2

1cos


 RR 
 

2
sin2


RRy 

; 
2

sin2


RRz 
; 





 
















1

sincos

sincos
1





i

i
z

z

y
zxy

 

   
2

sin21sincos





 RiR ; 

2
sin2

 
 Rxy

; 
2

sin2
 

 Rxz . 

Atunci egalitatea (*)  va avea forma: 

2
sin

2
sin

2
sin

2
sin

2
sin

2
sin

 





 . 

Pentru a demonstra egalitatea utilizăm 

formula pentru sinusul diferenţei a 

două unghiuri. [15, p.99] 
 

3. Curbe de ordinul doi 

Problema 1. Poziţia reciprocă a drep-

telor şi a curbelor de ordinul doi. 

Fie dată ecuaţia curbei de ordinul doi  

C: 0222 332313

2

2212

2

11  ayaxayaxyaxa  (1) 
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şi ecuaţiile parametrice ale dreptei  

d: 








.

,

nbty

matx
           (2) 

Pentru a afla punctele de intersecţie 

ale curbei cu dreapta se rezolvă siste-

mul compus din ecuaţiile respective. 

Prin înlocuirea valorilor variabilelor x 

şi y în ecuaţia (1) obţinem o ecuaţie 

de gradul doi în raport cu parametrul 

t: 022  RQtPt .       (3) 

1. Dacă 0P  avem o ecuaţie de 

gradul doi. Ea poate avea două 

soluţii reale distincte 21 xx  , 

atunci există două puncte de 

intersecţie – dreapta este secantă. 

Dacă ecuaţia (3) pentru 0P are 

o singură soluţie, adică 

Rxx  21
, dreapta este tangentă 

la curbă. Dacă ecuaţia (3) pentru 

0P nu are soluţii reale, există 

două soluţii complexe conjugate, 

a căror medie aritmetică este un 

număr real. Interpretarea geomet-

rică presupune existenţa a două 

puncte comune imaginare, iar 

mijlocul segmentului cu aceste 

extremităţi este un punct real. 

2. Dacă 0P  şi 0Q  obţinem 

ecuaţia de gradul I 02  RQt . 

Pentru 0R  ecuaţia 02  RQt  

are soluţia reală unică 
Q

R
t

2
 . 

În acest caz, dreapta şi curba au 

un singur punct de intersecţie – 

dreapta „străpunge” curba. 

3. Dacă 0P , 0Q  şi 0R  ecua-

ţia nu are soluţii reale sau com-

plexe. În acest caz, dreapta este 

asimptotă la curbă. 

4. Dacă 0P , 0Q  şi 0R . În 

acest caz, curba degenerează în 

două drepte, iar una din ele este 

dreapta dată.  

Este interesantă problema privind po-

ziţia reciprocă a două curbe. 

Problema 2. Poziţia reciprocă a două 

cercuri.  

Rezolvarea formală se reduce la afla-

rea soluţiilor unui sistem de două 

ecuaţii de gradul doi: 
   
   

   
   


















.

,022

,

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

21212

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

ryyxx

yyxxrryyyxxx

ryyxx

ryyxx  

(4)

 

Am redus problema la aflarea 

punctelor de intersecţie a cercului 

2 cu o dreaptă l. 

Ce poziţie are dreapta l faţă de 

cerc? Aceasta este dreapta radicală a 

cercurilor 1  şi 2 . 

Cum poate fi definită axa radica-

lă a două cercuri?  

Fie A un punct care aparţine unei 

drepte care intersectează cercul.  

Se ştie că constACAB  , 

  22, rAOAp  .  

Dacă sunt date două cercuri 

21, , atunci axa radicală este tota-

litatea punctelor cu puteri egale.  

Axa radicală, dacă există, este 

perpendiculară pe linia centrelor. Deci 

este suficient să găseşti un punct pe 

ea. Dacă cercurile date se intersectea-

ză, atunci punctele comune aparţin 

axei radicale. Dacă cercurile date nu 

se intersectează, atunci construim un 

cerc 
3  cu centrul  213 OOO   care in-

tersectează ambele cercuri 
21, . Deci 

vom avea axa radicală 1l  a cercurilor 

31,  şi axa radicală 2l  a cercurilor 

32 , . Punctul de intersecţie 
21 llM   

este centrul radical al cercurilor 

321 ,,   şi aparţine axei radicale a 

cercurilor 
21, .  

Evident că de aceste tipuri pot fi 

compuse foarte multe probleme. 
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Acest fapt poate fi folosit la compu-

nerea sarcinilor pentru activitatea 

individuală a studenţilor. 

În legătură cu tendinţele integră-

rii într-o Europă a cunoaşterii, T. Callo 

menţionează: „Profesorul European 

trebuie să aibă o imagine integrală 

referitor la rolul său în educarea ele-

vului, atât prin disciplina predată, cât 

şi printr-o formare generală globală 

în ritmul accelerat al secolului” [2, p. 

124]. 

Accentul pus pe cunoaşterea me-

todelor de rezolvare a problemelor ge-

nerale nu constituie o axare pe „meto-

dism” în exces, ci crearea infra-

structurii necesare pentru demararea 

unui studiu de calitate a matematicii.
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