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GEOMETRIA POLIGOANELOR

• Motto: “Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile,
cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii şi raţiunii.”

( Denis Diderot)



Ca ştiinţă, geometria îşi are originile în antichitate. Primele cercetări de geometrie,
consemnate în documente, datează de patru mii de ani şi erau destinate măsurătorilor de
teren, construcţiilor şi calculelor astronomice. De aici şi cuvântul geometrie – măsurarea
pământului.

Una dintre primele cărţi de geometrie, rămasă din acea perioadă este semnată de
matematicianul Ahmes, carte ce tratează despre dreptunghiuri, triunghiuri isoscele şi
unghiuri şi care prezintă şi o primă relaţie ce permite calculul ariei cercului şi anume aria
unui cerc de rază R poate fi aproximată prin aria unui pătrat de latură 9 16 R (ceea ce
conduce la o aproximare a numărului egală cu 3,160… ). Să mai amintim şi faptul că
vechii egipteni cunoşteau că un triunghi cu laturile 3, 4, 5, unităţi este dreptunghic şi
foloseau acest triunghi pentru construcţia dreptelor perpendiculare şi în particular pentru
fixarea direcţiei Est-Vest.



Preocupări în dezvoltarea matematicii, în general, şi a geometriei, în mod 
deosebit, au avut Thales din Milet (640-548 î.e.n.), Pitagora (580-500 î.e.n.), 
Aristotel (384-322 î.e.n.), Arhimede ( 287-212 î.e.n.), Euclid (300 î.e.n.) şi

foarte mulţi alţii.



Reţinem aportul deosebit pe care l-a avut Euclid în studiul
geometriei prin lucrarea sa „Elemente”, care cuprinde 13 cărţi ce
conţin rezultate de geometrie şi, deşi nu în totalitate sau sub aceeaşi
formă, unele din axiomele sau postulatele formulate de el (celebrul
postulat V) se regăsesc printre axiomele geometriei de azi pentru că
la el apare prima dată formularea postulatului al V-lea, postulat ce stă
la baza geometriei studiate în şcoală; aceasta poartă numele –
geometrie euclidiană. Printre problemele studiate în prima carte 
găsim şi câteva legate de teoria ariilor, egalitatea lor. Scopul lucrării
este de a ordona şi demonstra teoremele descoperite de predecesorii
săi. Aici a fost iniţiată şi tradiţia de a indica sfârşitul unei
demonstraţii prin cuvintele “Quad erat demonstrandum” (ceea ce
trebuia demonstrat ).

După cum am spus, lui Arhimede i se datorează numeroase
rezultate, dar nu numai în geometrie. O proprietate a mulţimii
numerelor reale, cunoscută sub numele de „axioma lui Arhimede” stă
la baza teoriei măsurării – în particular, teoria ariilor. Iată forma sub 
care apare ea azi: „pentru orice număr real x există un număr întreg n 
unic, astfel încât n ≤ x < n+1” (acest număr este numit partea întreagă
a lui x ).



Dintre matematicienii care s-au evidenţiat de-a lungul timpului
în studiul geometriei reţinem contribuţia lui D. Hilbert (1862-1943 )
care, în lucrarea sa „Grundlagen der Geometrie”, elaborează prima
axiomatizare a geometriei euclidiene conform cu exigenţele ştiinţei
moderne. În şcoală, studiul axiomatic al geometriei se face astăzi
după modelul dat de G. D. Birkhoff (1884-1944), matematician
american, care prezintă un sistem axiomatic uşor modificat ca acela
al lui Hilbert. El este în esenţă „Euclid adus la zi”, adică sistemul lui
Euclid din Elemente completat şi prezentat ca un sistem axiomatic,
semiformalizat, motiv pentru care poate fi numit „sistemul
axiomatic” Euclid-Hilbert.

Cunoscând acum sistemele axiomatice, care toate conduc la
construcţia, pe căi diferite, a geometriei euclidiene, este momentul să
menţionăm unele concluzii referitoare la o analiză comparativă a lor.
Aceasta o vom face din două puncte de vedere şi anume: primul,
considerând aceste sisteme axiomatice ca şi sisteme axiomatice
semiformalizate, în cadrul problemelor generale, şi al doilea, în
legătură cu aspectele metodologice pe care le ridică predarea
geometriei în învăţământul gimnazial şi liceal la noi în ţară.



Referitor la aspectele metodice ale predării geometriei euclidiene vis-à- vis de aceste sisteme
axiomatice, vom menţiona mai întâi faptul că la noi în ţară, până în anul 1978, geometria a fost predată pe
baze neaxiomatice. Noţiunile primare erau „cunoscute” sau „descrise” intuitiv, principiile fundamentale erau
introduse atunci când erau menţionate ca atare, erau prezentate ca rezultate „intuitiv evidente”. Se obţinea
astfel o teorie matematică, pornită de pe baze intuitive şi care se constituia într-o construcţie logico-
deductivă coerentă şi într-un grad abstract. Acest mod de a face geometrie este esenţial cel din Elementele lui
Euclid.

Oricare ar fi sistemul axiomatic care ar sta la baza predării geometriei, considerăm că următoarele aspecte
se pot lua în considerare, în primul rând înţelegerea punctului de vedere axiomatic în studiul geometriei
euclidiene şi predarea axiomatică a geometriei trebuie realizată concret, tratarea este logico-deductivă şi
sistematică, combinată permanent cu interpretări intuitive.

În conformitate cu acesta şi cu manualul, vom nota dreapta care trece prin două puncte A şi B cu AB,
segmentul închis determinat de aceasta cu [AB], segmentul deschis cu (AB) şi atunci când nu e pericol de
confuzii distanţa dintre punctul A şi B cu AB.

Programa de matematică pentru clasa a VII-a prevede studiul axiomatic şi proprietăţile ariilor
suprafeţelor plane. Manualul oferă un material bogat, atât teoretic cât şi practic pentru acest capitol.

Studiul ariilor nu înseamnă numai stabilirea unor formule de calcul, ci şi demonstrarea unor teoreme
importante sau rezolvarea unor probleme de geometrie plană.



ASPECTE METODICE PRIVIND PREDAREA GEOMETRIEI ÎN GIMNAZIU
Aspecte psiho-pedagogice ale predării geometriei în gimnaziu

Formarea conceptelor geometrice
ridică probleme de ordin psihologic
şi pedagogic deosebite. Procesul
prin care se ajunge la conceptele
geometrice abstracte, ca entităţi
mintale, este un proces complex şi
îndelungat. El începe odată cu
primele percepţii şi imagini şi abia
spre vârsta de 11-12 ani se
conturează entităţile mintale
desprinse de suportul material,
senzorial, care 1-a generat.

În această etapă, a gândirii formale, elevul poate efectua operaţii
asupra unor propoziţii admise ipotetic adevărate, fără a fi verificat
veridicitatea lor printr-o operaţie concretă. Presupunem că dreptele d1 şi
d2 sunt paralele fără a verifica această presupunere printr-o activitate
practică. Aceste posibilităţi nu apar spontan, ca o consecinţă automată a
sporirii numărului de achiziţii ce trebuie cultivate, exersate.

Deducem aşadar că operaţiile logico-deductive se situează pe un alt
plan decât cel al raţionamentului concret, deoarece sunt operaţii cu
concepte abstracte din realitate.

Sintetizând principalele aspecte ale dezvoltării stadiale a inteligenţei şi
a gândirii copilului, ca şi relaţia dintre structurile operatorii ale gândirii,
Jean Piaget conclude: „În realitate, dacă studiul matematic se bazează pe
structuri care de altfel corespund structurilor inteligentei», înseamnă că
tocmai pe o organizare progresivă a acestor structuri operatorii trebuie
bazată didactica matematicii." Ori, psihologic, operaţiile derivă din acţiuni,
care interiorizându-se se coordonează în structuri.



Din citatul de mai sus, reţin atenţia două aspecte: 

1) dezvoltarea progresivă a 
inteligenţei face posibil studiul
geometriei bazată pe demonstraţii
numai pe un anumit palier al acestei
dezvoltări ;

2) principiul intuiţiei îşi păstrează o valoare
didactica de necontestat;

Cu privire la primul aspect sunt posibile
două întrebări:

a) Poate fi corelată aceasta dezvoltare ?

b) Ce s-ar întâmpla dacă, fără a fi atins acest
stadiu, încercăm să-i învăţăm pe elevi
geometria bazata pe demonstraţii ?



Ne interesează, în mod deosebit, răspunsul la a
doua întrebare.

O astfel de încercare cu siguranţă va favoriza
handicapul şcolar. Un răspuns mai edificator , la
această întrebare ni-1 dă Freudeuthal spunând: „Într-o
zi, copilul se va întreba "de ce" şi este de folos să
începem geometria sistematică înainte ca acel moment
să fi venit. Ba mai mult, i-ar putea dăuna cu adevărat.
Dacă am căzut de acord asupra predării geometriei ca
un mijloc de a-i face pe copii să simtă forţa spiritului
omenesc, a propriului lor spirit, nu trebuie să-i lipsim
de dreptul de a face ei însăşi descoperiri. Cheia
geometriei este expresia "de ce". Numai ucigaşii de
bucurii vor înmâna cheia mai devreme”.

Scopul tuturor achiziţiilor geometrice ale elevilor
din clasele I-V trebuie să fie pregătirea, prefigurarea
abilităţilor specifice etapei gândirii formale. Aceasta
presupune necesitatea pregătirii elevului pentru a
descoperi perfecţiunea raţionamentului geometric.

Conceptele geometrice fiind abstracţiuni, în ele nu reţinem
imaginea concretă a obiectelor, aşa cum am perceput-o senzorial
ci ideea care rămâne prin abstragerea proprietăţilor comune,
generale şi esenţiale, îmbinate într-o unitate în plan mintal.

Conceptele geometrice sunt reflectări idealizate ale unor
proprietăţi de spaţialitate ale obiectelor şi ale fenomenelor lumii
reale. De exemplu, conceptul de poliedru nu cuprinde nicio
referire la forma feţelor, la măsura diedrelor care apar. Acestea
(dimensiunile date) nu sunt proprietăţi comune tuturor
poliedrelor. La baza formării acestui concept, stă, însă,
cercetarea unor obiecte reale, desprinderea de către elevi a
proprietăţilor lor pur spaţiale. El trebuie să neglijeze natura
materialului, culoarea , forma etc. până la a obţine entităţi
mintale, de o perfecţiune care nu este posibilă decât pe un plan
mintal.



Elevul operează cu noţiuni şi concepte la toate disciplinele de învăţământ. Formarea conceptelor
geometrice, spre deosebire, de cele din ştiinţele naturii, are o anumită specificitate sau, cu alte cuvinte,
există o deosebire între o experienţă fizică şi una logico-matematică. În timp ce la ştiinţele naturii,
concluziile desprinse din efectuarea unor raţionamente se supun unor verificări prin experienţe cu
substanţe sau obiecte, la geometrie se supun unor cercetări, abstracţiuni, entităţi ce au o perfecţiune
care nu poate exista decât în mintea noastră. De asemenea, după efectuarea unor generalizări sub forma
de concepte, formule, teoreme, reguli, acestea vor fi aplicate asupra unor abstracţiuni.

Un concept geometric nu se 
poate crea spontan, el se 
formează în cursul unui proces
psihic asupra căruia îşi pun 
amprenta imaginaţia, 
creativitatea, puterea de 
generalizare şi abstractizare, deci
fiecare din ele are o "istorie de 
formare". 



O altă caracteristică a conceptelor geometrice constă în aceea că ele formează sisteme ierarhice şi nu sunt entităţi
mintale izolate. Unele au un grad mai mare de generalitate, iar altele mai restrâns. Conceptul de triunghi, spre exemplu,
care reflectă ceea ce este general pentru această întreaga clasă de figuri geometrice, este mai general decât cel de triunghi
isoscel, echilateral, dreptunghic, etc. Operaţiile cu conceptele geometrice se realizează întotdeauna pe plan mintal. Din
aceasta cauză, nu vom confunda secţionarea reală a unui cub (tăierea efectivă) cu determinarea secţiunii deoarece uneori
nici nu vom face acest lucru, ci doar ni-1 vom imagina. O secţiune într-un corp geometric la clasa a VIII-a va fi doar
intuită, ea va fi determinata din raţionamente, vom demonstra că aceasta este triunghi, paralelogram, trapez, etc. Toate
aceste forme pure vor fi situate de elevi într-un spaţiu idealizat obiectiv, ale cărui submulţimi vor fi figurile geometrice.
Această idee, de spaţiu obiectiv, apare numai atunci când copilul îşi dă seama de independenţa poziţiei unor corpuri faţă de
altele sau de poziţia sa.

Pentru copil, există un "spaţiu grafic", acesta fiind spaţiul ce prezintă anumite particularităţi. Spaţiul grafic al copilului
adică peretele, tabla, foaia de hârtie reprezintă pentru el un mediu al desenelor" , al figurilor desenate, cu două dimensiuni
în care, pentru a o reprezenta şi pe cea de a treia dimensiune a corpurilor, se recurge la artificii.

Treptat, elevul învaţă să-şi utilizeze acest spaţiu, să-1 identifice pe cel al tablei, cu cel al foii de caiet. El trebuie să
identifice figura de pe spaţiul tablei cu cea de pe caiet.

Profesorul trebuie sa cunoască evoluţia acestor concepte la copil precum şi unele referiri filozofice în legătură cu
aceasta. Kant afirma că: "geometria este o ştiinţă care determină însuşiri ale spaţiului în mod sintetic şi aprioric." Ce
trebuie să fie reprezentarea spaţiului ca o atare cunoaştere despre el să fie posibilă? El trebuie să fie din capătul locului,
intuiţie, căci dintr-un simplu concept nu se pot scoate propoziţii care-l depăşesc, ceea ce se întâmplă doar în geometrie.



Figura geometrică apare, pentru elevii clasei a VI-a, în două ipostaze:

1) ca reflectare idealizată a unor proprietăţi spaţiale
pure;

2) ca posibilitate de concretizare a unor concepte;

Deci, figura geometrică apare atât în procesul de trecere de la concret la abstract cât şi în procesul de trecere de 
la concept la imagine, de la concept la ceea ce numim concept figural. 

La nivelul clasei a VI-a, elevii nu trebuie să confunde figura
geometrică cu desenul geometric. Figura geometrică este, pe de 
o parte, o entitate abstractă, care reflectă, asemenea oricărui
concept o proprietate pură, idealizată, iar pe de altă parte, o 
entitate mintală intuitivă. Cu ajutorul ei ne intuim conceptele. În
cursul rezolvării problemelor, nu ne putem dispensa de aportul
figurii geometrice, ci ne folosim de ea pentru a reprezenta
simplificat unele operaţii mintale. 



Dacă elevii cu care începem studiul sistematic al geometriei, respectiv cei din clasa a VI-a, nu şi-au format 
conceptele geometrice (de punct, dreapta, segment, unghi) ca entităţi mintale, confundând figura geometrică cu desenul 
geometric, atunci poate apărea următoarea contradicţie: profesorul supune unor operaţii logico-educative figurile 
geometrice, conceptele figurale, în timp ce elevul încearcă să aplice aceste operaţii unor desene, să se situeze într-o 
pregeometrică grafică. 

În procesul de substanţializare a figurilor geometrice, distingem,
în gimnaziu, următoarele etape: 

1) interpretarea grafică în care figura geometrică
este o figură desenată; proprietăţile ei sunt
proprietăţile desenului;

2) interpretarea conceptuală în care ea este un mijloc de intuire a
unui concept având toate atributele acestuia. În predarea
geometriei o atenţie deosebită trebuie să se dea şi simbolurilor,
notaţiilor, convenţiilor de desen, de reprezentare, de redactare
simbolică a unui raţionament;

Deoarece toate cunoştinţele, cu excepţia celor din primul capitol intitulat "Introducere intuitiva", 
constituie o disciplină integral deductivă, neînţelegerea unei verigi generează dificultăţi din ce în ce
mai mari, astfel încât elevul în acea verigă îşi pierde încrederea în corectitudinea raţionamentelor
sale. Este necesar ca profesorul să sesizeze la timp acea verigă, să urmărească ierarhizarea
conceptelor geometrice, procesele psihologice implicate în formarea lor. 



• Aspecte metodice privind predarea noţiunii de arie in gimnaziu

Noţiunea de arie a unei suprafeţe nu este o noţiune
nouă pentru elevii clasei a VII-a, deoarece în clasa a
IV-a şi a V -a elevii au calculat pe baza unor formule
date, aria triunghiului, pătratului, dreptunghiului,
rombului, trapezului. Prin exerciţii şi probleme cu
aplicaţii practice rezolvate, elevii au observat că unele
suprafeţe au întinderi mai mari decât altele, deci şi aria
lor este mai mare - astfel se pune problema definirii
noţiunii de arie şi sublinierea proprietăţilor ei plecând
de la a compara "întinderile" unor suprafeţe poligonale.

Elevii cunosc compararea suprafeţelor poligonale
prin suprapunere, dar aceasta comparare nu este
întotdeauna posibilă. În acest sens este necesar să
prezentăm elevilor două dreptunghiuri cu dimensiunile
(de ex.: de 6 cm şi 8 cm, respectiv de 4 cm şi 12 cm),
despre care elevii văd că au aceeaşi arie, dar prin
suprapunere nu coincid.

În vederea introducerii noţiunii de arie, am pornit
de la următoarele precizări:

1) reamintesc elevilor ce este un poligon cerându-le să
recunoască şi să deseneze o linie poligonală convexă;

2) introduc noţiunea de interior a unui poligon convex;

3) voi insista mai mult asupra poligoanelor convexe.

Astfel, am introdus noţiunea de suprafaţă poligonală convexă,
ca fiind reuniunea mulţimii punctelor unei linii poligonale
convexe şi a celor interioare ei.

Insist asupra descompunerii unei suprafeţe poligonale
convexe în triunghiuri, fie prin ducerea diagonalelor, fie prin
unirea unui punct din interiorul poligonului cu vârfurile acestuia .
Voi cere elevilor să descompună aceeaşi suprafaţă poligonală
convexă în mai multe moduri. Pentru a rezolva problema
comparării întinderilor unor suprafeţe poligonale este necesar să
ataşăm fiecărei suprafeţe câte un număr real. Astfel, aceste
numere le putem compara, deci se pune problema găsirii unui
procedeu prin care, fiecărei suprafeţe poligonale considerate să-i
corespundă un număr real care să îndeplinească anumite condiţii.



La baza justificărilor instructive a formulelor ariilor, la
început, a stat presupunerea că aria unui pătrat de latura 1 este 1.
Acoperind apoi, un pătrat de latura a cu pătrate de latura 1,
putem demonstra că aria acestuia este a2 . Demonstrarea ultimei
propoziţii ridică probleme deosebit de dificile în cazul în care a
este număr iraţional. De aceea, pornind de la faptul că toate
poligoanele se pot descompune nu în pătrate, ci în triunghiuri
pentru calculul ariilor, trebuie să pornim de la aria triunghiului.

Aria triunghiului este prin definiţie jumătatea produsului
dintre o latură şi înălţimea corespunzătoare ei. Demonstrând că
produsul dintre o latură a unui triunghi şi înălţimea
corespunzătoare ei este acelaşi, oricare ar fi o latură şi înălţimea
corespunzătoare ei, înseamnă că putem face ca fiecărui triunghi
din plan să-i corespundă un număr real şi numai unul egal cu
jumătatea produsului dintre lungimea unei laturi şi înălţimea
corespunzătoare ei.



Bineînţeles, elevii pot pune întrebarea de ce aria unui triunghi este jumătatea produsului dintre lungimea unei laturi 
şi înălţimea corespunzătoare. În acest sens vom construi o funcţie arie raportată la nivelul de cunoştinţe al elevilor 
evidenţiind proprietăţile ei. 

1)Pornind de la definiţia ariei triunghiului şi de la faptul că lungimile laturilor sunt numere reale pozitive, deducem că
aria triunghiului este un număr real pozitiv. Aria unui triunghi este un număr pozitiv .

2)Fie două triunghiuri congruente ABC şi A'B'C' cu înălţimile AD şi A'D' , corespunzătoare laturilor BC respectiv F'C'
(fig.3.2). Din congruenţa triunghiurilor rezultă că înălţimile corespunzătoare sunt congruente, deci :

[AD]=[A'D'] 
[BC]=[B'C'] , rezultă că
(AD· BC):2=( A D· B C) :2

A A´

B                 D                 C B´ D´ C´
Deci triunghiurile congruente au arii egale.

Adică din ∆ ABC≡ ∆ A'B'C ' rezultă Α(ABC) = Α (A'B'C' ).



3) Fie ABM şi AMC două triunghiuri rezultate prin descompunerea A

transversală a triunghiului ABC, ducem înălţimea AD şi avem:

Α (ABM) = (BM·AD):2

Α (AMC) = (MC·AD):2

B             D      M      C 
Dar, Α (ABC) =(BC· AD):2=[( BM+ MC) AD]:2=( BM· AD):2+

( MC ·AD):2 = Α(ABM)+Α (AMC).

Deci: Α (ABC) = Α (ABM)+ Α (AMC).

Pe baza ariei triunghiului putem defini aria unui patrulater oarecare şi să demonstrăm ariile
dreptunghiului, pătratului, paralelogramului, trapezului,etc.

Plecând de la faptul că orice poligon convex se poate descompune în triunghiuri vom defini aria unui
patrulater ca fiind suma ariilor triunghiurilor descompunerii.

Pentru a demonstra această descompunere este necesar ca, la elevii ciclului gimnazial, să pornim de la
ducerea diagonalelor.



Dacă ABCD este un poligon convex, atunci

Α (ABC)+ Α (ADC) = Α (BCD)+Α (ABD). 

Dacă AC şi BD sunt diagonalele paralelogramului şi
O punctul de intersecţie, pe baza proprietăţii de aditivitate
avem că:

Α (ABC)+ Α (ADC) = Α (AOB)+Α (BOC)+ Α (AOD)

+ Α (DOC)= Α (BOC)+Α (DOC)+ Α (AOB)+ Α (AOD) =

= Α (BCD)+ Α (ABD).

D 

C 

B 

O A 



Calculăm în continuare aria unui paralelogram.

Fie ABCD un paralelogram unde AD este paralelă şi
congruentă cu BC, deci triunghiul ACB este congruent cu
triunghiul ACB, deci ele au ariile egale.

Atunci aria paralelogramului este: Α (ABCD)=

=2Α (ABC)= 2·(BC· AA’):2 = BC AA’

Deci aria unui paralelogram este egală cu produsul
dintre o latură a sa şi înălţimea corespunzătoare ei.

Aria pătratului, a dreptunghiului, a rombului rezultă ca şi
consecinţă, ele fiind paralelograme particulare, ţinând
seama de construcţia unei diagonale(triunghiulare).

În scopul consolidării noţiunii de arie a unor poligoane, a proprietăţii funcţiei arie este necesar să
rezolvăm o serie de probleme prin care să punem în evidenţă faptul că, suma ariilor triunghiurilor în care un
poligon este împărţit este aceeaşi oricare ar fi această împărţire (triunghiurile fiind disjuncte), precum şi alte
tipuri de probleme.

D                     N            C

A             M                        B



Să se construiască un triunghi de aceeaşi arie cu un patrulater
ABCD

Rezolvare. Fie CE // BD; CE∩AD={E}. Vom avea Α (BDC)=Α 
(BDE). 
Α (ABCD)=Α (ABD)+Α (BDC)=Α (ABD)+Α (BDE)=Α (ABE).
Deci, ∆ ABE este triunghiul căutat.

C B

D E A

Folosind noţiunea de arie, putem demonstra, în cadrul cercului de matematică
organizat cu elevii mai talentaţi şi interesaţi în studiul matematicii, teoreme
importante din geometrie plană (teorema lui Pitagora, teorema fundamentală a
asemănării, teorema bisectoarei, formula lui Heron).

Pătratul construit pe ipotenuza unui triunghi dreptunghic este echivalent cu suma
pătratelor construite pe catete.



Observaţie.

Dacă notăm laturile triunghiului ABC cu BC = a, AC = b, 
AB = c, problema de mai sus duce la relaţia a2=b2+c2, 
adică bine cunoscuta teoremă a lui Pitagora .

Demonstraţie.

Considerăm triunghiul ABC dreptunghic în A şi
suprafeţele pătratice [AEDC] şi [BGKC] construite astfel: 
B∈(AE), deci latura pătratului BGKC are latura egala cu a. 
Unim pe D cu K şi ducem prin Q perpendiculare pe DE şi
AB. Fie F şi H respectiv picioarele acestor perpendiculare.

K

C
D

G

E
H

B
A

M

F



Conform axiomei de aditivitate vom avea:
a²=Α (BCKG) =Α (CDK) +Α (FKG) +Α (FGM) +Α (BCDM)=
=Α (BCDM) +Α (FMG) +Α (BGH) +Α (ABC)=
=Α (BCDM) +Α (FMG) +Α (BEM) +Α (EMGH)+ Α (ABC)=
=Α (ACDE)+ Α (FEHG)=b²+c2² , adică ceea ce trebuia demonstrat.

Observaţie. Aşa cum am demonstrat teorema lui Pitagora cu ajutorul ariilor pot fi demonstrate si celelalte
teoreme cunoscute (a catetei, a înălţimii).
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