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Capitolul 1 
UNGHIURI 

1.1. Noțiuni geometrice fundamentale. 
Recapitulare 

Cuvântul geometrie provine din două cuvinte din limba greacă: geo – pământ și 
metron – măsură. 

În matematică se întâlnesc următoarele tipuri de propoziții: axiome, definiții, 
teoreme (leme). Axiomele sunt propozițiile matematice acceptate ca fiind adevărate. 
Noțiunile noi se introduc cu ajutorul definițiilor. Teoremele sunt propoziții adevărate 
ce sunt deduse („demonstrate”) prin raționamente matematice din axiome, definiții 
și/sau alte teoreme. Teorema conține două părți: ipoteza ceea ce „se dă”, se cunoaște) 
și concluzia ceea ce „se deduce”, se demonstrează). 

Noțiunile fundamentale ale geometriei sunt: punctul, dreapta, planul. Punctele vor 
fi notate cu litere mari de tipar (A, B, C, ...), dreptele cu litere mici (a, b, c, …), iar 
planele cu litere grecești (α, β, γ, …). 

Un punct are față de o dreaptă una din pozițiile:  
A ∈ d sau B ∉ d (figura 1). 

AXIOMA DREPTEI. Două puncte distincte 
determină o dreaptă și numai una. Orice dreaptă 
conține cel puțin două puncte distincte. 

DEFINIȚIE. Trei (sau mai multe) puncte se numesc coliniare dacă există o dreaptă 
care le conține. 

DEFINIȚIE. O mulțime nevidă de puncte se numește figură geometrică. 
Exemple: segment, semidreaptă, dreaptă, poligon etc. 
Un punct A are față de un plan una dintre pozițiile 

A ∈ α sau B ∉ α (figura 2). 

DEFINIȚII. a) Două drepte se numesc coplanare 
dacă există un plan care le conține; în caz contrar, se 
numesc necoplanare. 

b) Două drepte coplanare pot fi: secante (dacă au un punct comun), paralele (dacă 
nu au puncte comune) sau confundate (dacă au toate punctele comune). 

c) Trei (sau mai multe) drepte care au un punct comun se numesc drepte 
concurente. 

AXIOMĂ. Orice trei puncte necoliniare determină un plan și numai unul. 

CONSECINȚĂ. O dreaptă și un punct exterior ei determină un plan și numai unul. 
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1.3. Unghiuri adiacente.  
Bisectoarea unui unghi 

DEFINIȚIE. Două unghiuri proprii care au vârful comun, 
o latură comună și interioarele disjuncte se numesc unghiuri 
adiacente. 

În figura 22, unghiurile 'AOB şi 'BOC sunt adiacente. 
Nu sunt adiacente 'AOB şi 'AOC, respectiv 'AOC şi 
'BOC. Nu sunt adiacente nici perechile de unghiuri din 
figurile 23 a), b), c), d). 

 
 
 
 
 
 
 

 DEFINIȚIE. Două unghiuri se numesc congruente dacă au aceeași măsură. 
 1. Oricare două unghiuri nule sunt congruente. 
 2. Oricare două unghiuri alungite sunt congruente. 
 3. Congruența a două unghiuri este o relație reflexivă, simetrică și tranzitivă. 

DEFINIȚIE. Bisectoarea unui unghi este semidreapta 
interioară unghiului, cu originea în vârful unghiului, care 
determină, cu laturile unghiului, două unghiuri congruente. 

În figura 24, deoarece [OC ⊂ Int('AOB) şi m('AOC) = 
= m('BOC), [OC este bisectoarea (interioară) a unghiului 
'AOB. 

Probleme rezolvate 
1. a) Măsura unghiului format de bisectoarele a două 
unghiuri adiacente complementare este de 45°. 

b) Măsura unghiului format de bisectoarele a două 
unghiuri adiacente suplementare este de 90°. 

Soluție. Fie unghiurile adiacente 'AOB şi 'BOC şi [OM, 
[ON bisectoarele lor. Avem m('AOM) = m('MOB) = x, 
m('BON) = m('NOC) = y. Atunci m('MON) = x + y. 

a) m('MON) = 
2 2 90

45
2 2

x y+ °
= = ° ;  

b) m('MON) = 
180

90
2

°
= ° . 

Fig. 23 a) Fig. 23 b) Fig. 23 c) Fig. 23 d) 
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2. Două unghiuri suplementare au o latură comună, iar 
bisectoarele lor formează un unghi de 60°. Determinați 
măsurile celor două unghiuri. 

Soluție. Unghiurile nu pot fi adiacente. O latură a unui 
unghi este în interiorul celuilalt unghi. Fie m('AOM) = 
m('BOM) = x, m('AON) = m('CON) = y. Avem 2x + 2y =  
= 180°; x – y = 60°. Atunci x = 75°, y = 15° și unghiurile 
au măsurile de 150° și 30°. 
 
3. Fie unghiul alungit 'AOB și semidreptele [OC şi [OD 
astfel încât m('BOC) = 150°, m('AOD) = 120°. Fie (OE 
bisectoarea unghiului 'COD. Aflați măsurile unghiurilor 
'COE, 'BOE (figura 28). 

Soluție. m('BOD) = 180° – 120° = 60°, m('AOC) =  
= 180° – 150° = 30°, m('COD) = 90°, m('COE) = 
= m('DOE) = 45°; m('BOE) = 60° + 45° = 105°. 

Probleme propuse 

* 

1. Măsura unghiului format de laturile necomune a două unghiuri adiacente este de 
93°45'16''. Determinați măsurile celor două unghiuri, știind că unul dintre ele este 
triplul celuilalt. 
 
2. Fie unghiurile adiacente 'AOB şi 'BOC. Construiți semidreptele [OM şi [ON în 
cazurile în care sunt adiacente unghiurile: 

a) 'AOM şi 'BOM;  b) 'AOB şi 'MOA;  c) 'MOB şi 'NOB; 
d) 'AOM şi 'MON;  e) 'AOB şi 'MON;  f) 'MON şi 'NOC. 

 
3. Fie O ∈ (AB), C şi D de aceeași parte a lui AB, astfel încât m('AOD) = 134° şi 
m('BOC) = 166°. DeterminaŃi m('COD).  
 
4. Unghiurile 'BAC şi 'CAD sunt adiacente suplementare, [AE este bisectoarea lui 
'CAD, m('BAE) = 108°. AflaŃi m('BAC).  
 
5. Unghiurile 'AOB şi 'BOC sunt adiacente suplementare, iar [OD este bisectoarea 
lui 'AOB. Dacă m('COD) = 152°, aflați m('BOC). 

** 

6. Fie 'AOB şi 'BOC unghiuri adiacente suplementare cu bisectoarele [OD şi [OE. 
Aflați m('AOB), dacă m('COE) = 3m('AOD). 
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SOLUŢII 

Capitolul 1. UNGHIURI 

1.1. Noțiuni geometrice fundamentale. Recapitulare 
1. Vezi figura 1: CB  a = N, CA  b = M. 
2. Puncte confundate: M și A, respectiv B și N. Drepte confundate: AD, AC, DC, MD, 
MC, respectiv BD, BE, DE, ND, NE. Mai pot fi determinate dreptele: AE, AB, BC, CE. 
3. (A, B, C), (A, B, D), (A, C, D), (B, C, D), (D, E, F), (A, F, G). 
4. Se iau punctele coliniare A, B, C, D, respectiv E, C, F (figura 2). 
5. Dacă toate punctele sunt coliniare, atunci avem o singură dreaptă (numărul minim). 
Dacă n = 2, atunci numărul maxim de drepte este tot 1. Fie n  3. Numărul maxim se 
obține atunci când oricare trei puncte din punctele A1, A2, …, An sunt necoliniare. Prin 
fiecare punct Ai, 1,i n , se pot duce n drepte. Cum dreptele AiAj şi AjAi coincid, 

numărul maxim de drepte este 
( 1)

2

n n 
. 

6. Vezi figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vezi figura 4.  
a) (A, B, C, D), (A, B, F, E);  
b) (A, B, F, G), (A, C, F, E);  
c) (ABC), (ABF), (ADH), (BCG), (DEF); 
d) (ABC)  (EFG), (BCG)  (ADE), (ABF)  (CDH). 
8. Numărul minim este 1, iar numărul maxim este 
5  4 : 2 = 10 (vezi problema 5), Mai putem avea 5, 6 sau 8  
(vezi figurile 5 a), 5 b), 5 c)). 
 

 
 
 
 
9. Avem 7 segmente: (AB), (AC), (BC), (AE), (DC), (DE), (CE) şi 2  7 = 14 semi-
drepte.  
10. a) [aM, [bM, [cM; b) [bN, [aN; c) [aP. 

a b 

M N 

Fig. 1 

A 

C 

B 
A

Fig. 2

B C
D

E

F

A

Fig. 3 

C B 

M 

D

N

Fig. 5 a) Fig. 5 b) Fig. 5 c) 

A B 

C 

F E

D 

H G 

Fig. 4 


