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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 
 

Vom considera o multime nevida S  pe care o vom numi spatiu. Elementele 

multimii S  le vom numi puncte. Asadar spatiul este o multime nevida de 

puncte. 

Punctele se noteaza cu litere mari ale alfabetului si se deseneaza ca in figura 

urmatoare. In aceasta figura spunem ca: .,,,, etcEAGKDCBA   

 

Orice submultime a spatiului S  o vom numi figura geometrica. 

Unele figuri geometrice ale spatiului S  (ale caror proprietati le vom vedea 

ulterior) se numesc drepte.  

Dreptele sunt deci anumite multimi de puncte  care se noteaza de regula cu 

litere mici ale alfabetului (vom vedea ulterior si alte notatii) si se deseneaza ca in 

figura urmatoare: 

 

Daca mai multe puncte apartin unei aceleiasi drepte se numesc puncte 

coliniare. In caz contrar punctele sunt necoliniare. In figura de mai sus punctele 

DCBA ,,,  sunt coliniare deoarece apartin dreptei a  ),,,( aDCBA  . 

Unele figuri geometrice ale spatiului S  (ale caror proprietati le vom vedea 

ulterior) se numesc plane. 
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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 

Planele sunt deci anumite multimi de puncte care se noteaza cu litere mici ale 

alfabetului grecesc (vom vedea ulterior si alte notatii) si se deseneaza ca in figurile 

urmatoare: 

 

Daca mai multe puncte apartin unui acelasi plan vom spune ca acele puncte 

sunt coplanare. In caz contrar vom spune ca punctele sunt necoplanare. 

In figura urmatoare punctele CBA ,,  sunt coplanare deoarece apartin planului 

),,(  CBA , iar punctele MCBA ,,,  sunt necoplanare deorece M . 

 

Putem enunta in acest moment axiomele  geometriei in spatiu. 

Axioma 1. 

Spatiul este o multime de puncte. Dreptele si planele sunt submultimi ale 

spatiului. Exista cel putin 4 puncte necoplanare. 

Axioma 2: 

Prin trei puncte distincte trece un plan si numai unul. Orice plan contine cel 

putin 3 puncte necoliniare. 
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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 

Observatii:  

1. Vom nota planul determinat de punctele distincte CsiBA,  cu )(ABC . 

 

2. O consecinta a 2axiomei  este faptul ca doua plane distincte au in comun cel 

mult puncte necoliniare. 

3. In cazul in care doua plane au intersectia nevida vom spune ca cele doua plane 

sunt secante. 

4. In cazul in care doua plane distincte au intersectia vida vom spune ca cele doua 

plane sunt paralele. 

 
 

Axioma 3: 

Prin doua puncte distincte trece o dreapta si numai una. Orice dreapta contine 

cel putin doua puncte. 
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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 

Observatii:  

1. Vom nota dreapta determinata de punctele distincte BsiA  cu AB. 

 

2. O consecinta a axiomei 3 este faptul ca doua drepte distincte au in comun cel 

mult un punct. 

3. In cazul in care doua drepte distincte se intersecteaza (intr-un punct) vom spune 

ca sunt concurente. 

 

4. In cazul in care doua drepte coplanare nu au in comun nici un punct vom spune 

ca cele doua drepte sun paralele. 

 

Axioma 4(axioma paralelelor): 

Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o singura paralela la acea 

dreapta. 
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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 

 

Axioma 5: 

Daca un plan contine 2 puncte distincte, atunci acel plan contine si dreapta 

determinata de cele doua puncte. 

 
 

 

Axioma 6: 

Intersectia a doua plane secante si distincte este o dreapta. 

 

 
** 

Din axioma 2 rezulta ca trei puncte necoliniare determina un plan, iar din 

axioma 3 rezulata ca doua puncte distincte determina o dreapta.  
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Axiomele geometriei in spatiu. 
Determinarea dreptei si a planului 

 
Se poate demonstra urmatoarea teorema care stabileste alte moduri de 

determinare a planului: 
 

Teorema. 

a. O dreapta d si un punct dM  determina un plan (care se noteaza ),( Md ). 

 

b. Doua drepte distincte 21,dd  
si concurente determina un plan (care se noteaza 

),( 21 dd ). 

 

c. Doua drepte paralele )2121 ||(, dddd  determina un plan (care se noteaza 

),( 21 dd ). 

 
 

 
 
 


