
Ucenicii lui Pitagora

1 Pitagora-date biogra�ce

Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - d. circa. 495 î.Hr.) a fost un �lozof şi matemati-
cian grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea
la baza întregii realit¼aţi teoria numerelor şi a armoniei. A fost şi conduc¼atorul
partidului aristocratic din Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au p¼astrat.
Tradi̧tia îi atribuie descoperirea teoremei geometrice şi a tablei de înmuļtire, care
îi poart¼a numele. Ideile şi descoperirile lui nu pot � deosebite cu certitudine de
cele ale discipolilor apropiaţi.
Pitagora a fost un mare educator şi înv¼aţ¼ator al spiritului grecesc şi se spune

c¼a a fost şi un atlet puternic, aşa cum st¼atea bine atunci poȩtilor, �loso�lor
(de exemplu, Platon însuşi) şi comandanţilor militari etc. Şcoala sa de �loso�e
reducea întregul domeniu al realit¼aţii la relaţii matematice şi presupunea c¼a
toate obiectele existente sunt în esenţa lor de natur¼a formal¼a şi nu material¼a.
Principiile pitagorismului printre care se num¼ar¼a credinţa în nemurirea su�etului
precum şi în puterea eliberatoare a abstinenţei şi a ascetismului au in�unenţat
gandirea lui Platon şi a lui Aristotel.

2 Teorema lui Pitagora

Teorema. În orice triunghi dreptunghic, suma p¼atratelor catetelor este egal¼a
cu p¼atratul ipotenuzei.
Dac¼a se noteaz¼a cu a şi cu b lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic

iar cu c lungimea ipotenuzei acestuia, atunci teorema lui Pitagora a�rm¼a c¼a:

Reciproca este adev¼arat¼a: Oricare ar � trei numere pozitive a; b; c astfel
încât a2 + b2 = c2 , exist¼a un triunghi cu laturi de lungimi a; b; c; iar unghiul
dintre laturile de lungimi a şi b va � drept.
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Exist¼a multe demonstraţii pentru teorema enunţata. Vom da câteva dintre
cela mai interesante:

� Demonstraţia cu triunghiuri asemenea

Fie H piciorul perpendicularei coborâte din C pe ipotenuza AB:

Din asem¼anarea triunghiurilor �AHC � �ACB rezult¼a b2 = mc:

Din asem¼anarea triunghiurilor �BHC � �BCA rezult¼a a2 = nc:
Prin sumarea celor dou¼a egalit¼aţi de mai sus, se obţine a2+b2 = mc+nc =
(m+ n)c = c2

� Demonstraţia cu cuadratur¼a

Suprafȩtele ambelor p¼atrate mari sunt egale cu (a+ b)2. Dac¼a suprefȩtele
p¼atratelor roz, ce reprezint¼a p¼atratele numerelor a şi b (�gura din stânga)
sunt substituite cu un p¼atrat ce reprezint¼a num¼arul c la p¼atrat, f¼acându-se
simultan o rearanjare a jum¼at¼aţilor celor dou¼a dreptunghiuri (�ecare �ind
format ini̧tial din câte dou¼a triunghiuri dreptunghice, congruente cu cel
ini̧tial), se obţine �gura din dreapta. Suprafȩtele celor dou¼a p¼atrate mari
sunt identice, întrucât laturile acestora sunt congruente.
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Calculând în �ecare caz suprafȩtele celor dou¼a p¼atrate, se obţine:

S = a2 + b2 + 4
ab

2
; pentru p¼atratul din stânga

S = c2 + 4
ab

2
; pentru p¼atratul din dreapta.

Se ajunge aşadar la a2+ b2+4ab2 = c
2+4ab2 , ceea ce duce direct la relaţia

din teorema studiat¼a.

� Demonstraţia cu produs scalar
Vom considera vectorii �!a , �!b doi vectori perpendiculari avand originea
si vectorul �!c = �!a � �!b este vectorul care se suprapune cu ipotenuza
triunghiului. Are loc:

j�!c j2 = �!c :�!c = (�!a ��!b )2 = �!a :�!a +�!b :�!b � 2�!a :�!b = j�!a j2 +
����!b ���2

, deoarece 2�!a :�!b = 0 din faptul c¼a vectorii �!a ,
�!
b sunt ortogonali.

3 Teorema lui Pitagora în matematic¼a

Teorema prezentat¼a are multe conseci̧te si utiliz¼ari în diverse capitole de matem-
atic¼a printre care:

� In trigonometrie, formula cunoscut¼a sub numele de formula fundamental¼a
a trigonometriei nu este altceva decât aceeaşi teorem¼a aplicat¼a triunghiului
format în cercul trigonometric:

sin2 � + cos2 � = 1
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� In geometria euclidian¼a este folosit¼a pentru exprimarea distanţei dintre
dou¼a puncte: Dac¼a A(x1; y1); B(x2; y2) sunt dou¼a puncte în plan atunci
distanţa dintre cele dou¼a puncte este dat¼a de formula:

AB =
p
(x1 � x2)2 + (y1 � y2)2

� Torema lui Pitagora generalizata. Se poate da o generalizare a teoremei
studiate pentru un triunghi oarecare, a carei demonstratie se face utilizand
rezultatul de mai sus. Iata cum:

Consider¼am un triunghi ABC într-un reper cartezian astfel încât A =
O;B 2 Ox; AB = c:Rezult¼a c¼a B(c; 0); C(b cosA; b sinA):

Distanta dintre punctele B şi C este egal¼a cu

BC2 = (c� b cosA)2 + (0� b sinA)2 = b2 + c2 � 2bc cosA:

Am obţinut urm¼atoarea

Teorema In orice triunghi ABC (notaţiile standard) avem:

a2 = b2 + c2 � 2bc cosA

� Una dintre cele mai interesante consecinţe este aceea c¼a datorit¼a Teoremei
lui Pitagora se pot reprezenta folosind doar rigla şi compasul segemente a
c¼aror lungime este un num¼ar iraţional.

Teorema lui Pitagora ne permite sa reprezent¼am astfel de segmente deoarece
ipotenuza triunghiului dreptunghic este legat¼a de lungimile catetelor prin
operaţia de extragere a radicalului.

c =
p
a2 + b2
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Ipotenuza unui triunghi dreptunghic avand catetele de 1 este
p
2. Folosind

aceast¼a latur¼a cu rolul de catet¼a şi adaugand o nou¼a catet¼a de lungime 1
se obţine un triunghi dreptunghic avand lungimea ipotenuzei

p
3. Astfel

se poate reprezenta orice segement avand lungimea radical dintr-un num¼ar
care nu este p¼atrat perfect.

4 Exerci̧tii

� Se nmesc numere pitagorice trei numere naturale a, b,c care îndeplinesc
proprietatea c¼a a2 + b2 = c2:

a) S¼a se arate c¼anumerele 3,4,5 sunt pitagorice

b) S¼a se demonstreze ca exist¼a o in�nitate de numere pitagorice

� Folosind rigla si compasul sa se deseneze un segment de lungime
p
5;
p
10:

� S¼a se demonstreze teorema lui Pitagora sumând ariile �gurilor care alc¼a-
tuiesc p¼atratul:

5



� S¼a se arate, folosind teorema lui Piatagora generalizat¼a c¼a în triunghiul
ABC lungimea medianei din A notat¼a ma; are expresia

ma =
2(b2+c2)�a2

4 :
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