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Metoda sintezei 

 

Pentru rezolvarea unei probleme de calcul prin metoda sintezei se pleacă de la ipoteză 

spre concluzie şi procedăm astfel: din două sau mai multe date cunoscute între care există o 

relaţie se află valoarea unei noi mărimi. Apoi se iau alte mărimi cu valori cunoscute, prin ipoteză 

sau aflate anterior şi aflăm valoarea unei noi mărimi. Aceşti paşi trebuie să-i facem astfel încât 

din aproape în aproape să ajungem în final la aflarea valorii mărimii cerute.   

 

 

Exemplul 1 

 

Se dă un con circular drept. Lungimea cercului bazei este de 12π cm, iar aria laterală a conului 

este de 60π cm
2
. Calculaţi volumul conului. 

 

Ipoteză Lc=12π cm, Al=60π cm
2
 

Concluzie V=? 

 

Desenăm conul şi elementele sale. 

Cunoaştem lungimea cercului bazei. Scriem formula de calcul 

pentru lungimea cercului: Lc=2πR. De aici putem afla lungimea 

razei:  

R = ⇒R=6 cm. Mai ştim că aria laterală este de 60π cm
2
. 

Scriind formula de calcul Al = πRG ⇒ π∙6∙G = 60π ⇒G = 10cm. 

Cunoaştem lungimile razei şi generatoarei şi aflăm lungimea 

înălţimii conului. Aplicăm teorema lui Pitagora în ∆VOB şi găsim h=9cm. Scriem formula 

volumului V= şi înlocuind cu valorile aflate, găsim V=96π cm
3
. 
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Exemplul 2 

 

Se dă un trapez ABCD care are baza mare AB şi baza mică DC. Ştim că DC=8cm, AD=6cm, 

m(∢DAB)=120º, m(∢ABC)=45º. Să se calculeze perimetrul trapezului. 

 

 

Ipoteză ABCD- trapez, DC=8cm, AD=6cm, 

 m(∢DAB)=120º, m(∢ABC)=45º. 

Concluzie Perimetrul P=? 

 

Construim înălţimile DF⊥AB şi CE⊥AB. Putem afla 

măsura unghiului DAF care este suplementul 

unghiului DAB. ⇒m(∢DAF)=60º. În continuare 

găsim că în triunghiul dreptunghic DFA, 

m(∢ADF)=30º.  Cu “teorema unghiului de 30º” 

aflăm FA=3cm, iar cu teorema lui Pitagora în acelaşi 

triunghi aflăm DF= cm. Triunghiul CEB este dreptunghic isoscel şi deoarece EB=CE=DF=

, aflăm lungimea ipotenuzei BC (cu teorema lui Pitagora sau cu sinusul de 45º), care este 

BC=3 cm. 

FE=DC=8cm, FA=3cm, aflăm AE=5cm şi apoi AB=AE+EB, adică AB=5+ cm. Cunoscând 

lungimile tuturor laturilor trapezului, calculăm perimetrul P=AB+BC+CD+AD ⇒P=19+ +3

cm. 

 

*Observaţie: 

    La rezolvarea unei probleme nu folosim de regulă numai o metodă. De obicei folosim 

combinat şi metoda analizei şi metoda sintezei. Problema trebuie citită cu atenţie încât să ştim 

foarte bine atât ceea ce se dă în problemă (ipoteza), cât şi ceea ce se cere de aflat sau de calculat 

(concluzia). Când nu mai ştim cum să continuăm rezolvarea unei probleme, mai consultăm 

ipoteza pentru a vedea dacă am folosit toate datele cunoscute. Dacă nu am folosit toate datele din 

ipoteză, continuăm cu utilizarea acestora. Dacă am folosit toate datele din ipoteză şi suntem încă 

în impas, înseamnă că mai trebuie să construim ceva în figură, care să ne înlesnească aflarea 

datelor necunoscute încă. 

* Dacă nu putem rezolva o problemă după un efort de rezolvare oarecare, este bine să mai 

încercăm rezolvarea după un timp. Nu trebuie să renunţăm. Trebuie să perseverăm dacă avem 

ambiţia de a nu ne da bătuţi. Trebuie să avem în minte că matematica este o provocare pentru 

judecata noastră, pentru puterea de a gândi corect, logic. Să avem exemplu pe matematicienii 

antichităţii şi pe marii matematicieni din secolele trecute, care au perseverat în rezolvarea unor 
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probleme ani de zile, poate toată viaţa. Când au reuşit atunci când alţii au eşuat, au devenit 

nemuritori. Păstrând proporţiile, când şi noi vom reuşi să rezolvăm probleme care ni se vor fi 

părut de nerezolvat cândva, vom avea satisfacţii nebănuite, ne vom simţi puternici şi încrederea 

în forţele proprii va fi imensă. Încercaţi! 
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