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Poarta prin care poți aborda cultura greacă nu este obligatoriu Homer.  

Geometria greacă e o poartă mai largă,  

din care ochiul cuprinde un peisagiu auster dar esențial. 

Ion Barbul, Pagini de proză, 1968 

1. Introducere 

Geometria este disciplina care preponderent dezvoltă la elevi gândirea vizuală și 

algoritmică, care motivează elevii să descopere lumea înconjurătoare prin intermediul 

matematicii și, prin urmare, permite un transfer real de cunoștințe de la o disciplină la 

alta. Analiza afirmaţiilor geometrice și efectuarea raționamentelor și construcțiilor 

geometrice în mai mulți pași consecutivi stimulează creativitatea și imaginația.  

Studiul patrulaterelor și poligoanelor, conform curriculumului școlar, este 

planificat în clasa a VIII-a, cu toate că cu unele noțiuni elevii sunt familiarizați și în 

clasele primare. Aproape toate teoremele/problemele la acest modul se 

demonstrează/rezolvă folosindu-se congruenţa triunghiurilor, proprietățile 

triunghiurilor, cunoștințele despre paralelismul dreptelor.  

În clasa a VIII-a elevii deja au capacitatea de a raționa, de a aplica operații 

logice și de a demonstra unele proprietăți pe baza axiomelor, definițiilor, altor 

propoziții sau teoreme care deja au fost demonstrate.  

Studiul poligoanelor și, în particular, a patrulaterelor poate fi efectuat conform 

următorului plan: 

a) Introducerea noțiunii de linie frântă sau poligonală. 

Atunci când se introduce conceptul de linie frântă, se folosește termenul de 

reuniune a segmentelor consecutive şi se examinează lungimea liniei frânte. Elevii 

pot demonstra că lungimea liniei frânte nu este mai mică decât lungimea segmentului, 

care uneşte extremităţile ei.  

b) Introducerea noțiunii de poligon. 

Conceptul de poligon este introdus la nivel vizual, elevii realizează diferite 

poligoane la tablă, în caiete sau în aplicaţia Geogebra. De asemenea, pot fi propuse și 

diferite sarcini pe desene pregătite pentru a forma abilitatea de a aplica conceptul de 

poligon în situații standard și pentru a identifica proprietățile poligoanelor, fiind 

ghidați de profesor. 

c) Introducerea noțiunilor de poligon simplu, poligon compus, poligon convex. 
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d) Clasificarea poligoanelor. 

e) Studierea unor patrulatere concrete: trapezul, paralelogramul, rombul, 

dreptunghiul, pătratul.  

Atunci când se introduc definiţiile patrulaterelor, atenţia profesorului trebuie să 

fie orientată ca elevul să înţeleagă deosebirile şi respectiv asemănările dintre 

proprietăţile lor, învăţarea să fie bazată pe cunoştinţele deja dobândite din anii 

anteriori: drepte paralele, unghiuri formate de secantă etc. Proprietăţile patrulaterelor 

necesită să fie demonstrate, pentru ca elevii să analizeze și efectueze raționamente în 

mai mulți pași. 

f) Elaborarea algoritmilor de construire a unui poligon. 

La orice problemă de construcție este necesar de determinat numărul de soluții a 

problemei. Prin urmare, problema construirii poligoanelor este asociată cu problema 

determinării criteriilor de congruență a poligoanelor (vezi [1, 2, 3, 4]).  

g) Poligoanele și natura. 

Natura conține diverse exemple de figuri care includ forme poligonale. 

Poligoane-le apar frecvent în formațiuni de rocă ca fațete plane ale cristalelor, unde 

unghiurile dintre laturi depind de tipul de mineral din care este realizat cristalul. 

Fulgul de zăpadă începe ca o plăcuță hexagonală. Stupul de albine conține celule de o 

formă hexagonală. Cuiburile de viespi, de asemenea, includ celule hexagonale.  

h) Istoria.  

Poligoanele sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Geometria și nevoile 

omului de estetică, confort, autoexprimare au dictat și continuă să dicteze diverse 

principii în arhitectură, planificarea spațiului urban. În consecință, suntem înconjurați 

de o lume de figuri și corpuri geometrice. Poligoanele stelate au fost cercetate de 

Aristophanes în secolul al 5-lea î. Hr. Poligoanele concave au fost sistematic studiate 

de matematicianul englez Thomas Bradwardine (1300 - 1349). Studii fundamentale 

ale figurilor poligonale și poliedrale se conțin în lucrările lui Pitagora, Platon, Euclid, 

Arhimede, Pappus din Alexandria, Heron din Alexandria, Diofant din Alexandria, 

Brahmagupta, Iohannes Kepler, Pierre de Fermat, Leonhard Euler, Karl Friedrich 

Gauss, Louis Poinsot, Eugène Catalan, Carl Anton Bretschneider, Karl Georg 

Christian von Staudt, Alexandr D. Alexandrov, Norman Johnson, Victor A. Zalgaller 

și alții. 

George Polya spunea [6]: A descoperi o rezolvare, a găsi o soluţie înseamnă a 

descoperi o legătură între lucruri (obiecte) sau idei până atunci separate (între 

obiectele pe care le avem şi obiectele pe care le dorim, între date şi necunoscute, 
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între ipoteză şi concluzie). Cu cât erau mai depărtate, iniţial, obiectele legate, cu atât 

mai mare este meritul celui care descoperă legătura dintre ele. 

În cele ce urmează, expunem sugestii pentru completarea conţinuturilor corelate 

cu noţiunea de poligon. 

2. Unghiuri 

Unghiul reprezintă alăturarea a două semidrepte având originea comună. Pentru 

orice unghi 𝐴𝑂𝐵 punctul 𝑂 este vârful, semidreapta sau segmentul 𝑂𝐴 este prima 

latură și semidreapta sau segmental 𝑂𝐵 este a doua latură. La orice unghi este data 

partea interioară și cea exterioară. Unghiul poate fi nul (de 0°), ascuțit (cu o măsură 

între 0° și 90°), drept (de 90°), obtuz (cu o măsură între 90° și 180°), alungit (de 

180°), reflex (cu o măsură între 180° și 360°).  

   

unghi ascuțit     unghi obtuz    unghi nul 

     

unghi alungit   unghi reflex   unghi drept 

Unghiul 𝐴𝑂𝐵 de măsura diferită de 0𝑜  este pozitiv (negativ) orientat, dacă la 

rotația primei laturi 𝑂𝐴 în jurul punctului 𝑂, contra direcției (în direcţia) mişcării 

acelor ceasornicului, punctul 𝐴 se va mișca în interiorul unghiului și în rezultatul 

rotației de 𝛼𝑜  latura 𝑂𝐴 se va suprapune pe latura 𝑂𝐵. Dacă se cunoaște una din 

laturi, orientarea și măsura unghiului, atunci în mod univoc se determină și cealaltă 

latură a unghiului. Sensul mișcării acelor ceasornicului se mai numește sens orar, iar 

cel opus – sens antiorar și sens trigonometric. 

O figură geometrică 𝐹 se numește figură convexă dacă pentru orice două puncte 

𝐴, 𝐵  𝐹 segmentul 𝐴𝐵 aparține figurii 𝐹. Dacă figura nu este convexă, atunci vom 

spune că ea este concavă. Unghiul reflex este concav. Unghiurile nule, ascuțite, 

drepte, obtuze și alungite sunt convexe. 

  

O 

A 

B 
O 

A 

B 

O A 

B 
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3. Poligoane 

Fie 𝑛 ≥ 3 un număr natural. Poligonul cu 𝑛 laturi (vârfuri) este figura 

𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  la care: 

- punctele 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛  sunt coplanare și se numesc vârfurile poligonului; 

- punctele 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1, 𝐴𝑖+2 nu sunt coliniare pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛, unde 𝐴𝑛+1 = 𝐴1 și 

𝐴𝑛+2 = 𝐴2; 

- segmentele 𝑎1 = 𝐴1𝐴2, …, 𝑎𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1, …, 𝑎𝑛  = 𝐴𝑛𝐴1 se numesc laturile 

poligonului; 

- punctele 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1 se numesc capetele laturei 𝑎𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1; 

- laturile 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗  sunt diferite pentru orice 1 ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ 𝑛; 

- perechile de vârfuri 𝐴𝑖 , 𝐴𝑖+1 se numesc vârfuri vecine și perechele de laturi 𝑎𝑖 , 

𝑎𝑖+1 se numesc laturi vecine. 

De regulă, vârfurile poligonului sunt diferite. Segmentele care au ca extremități 

două vârfuri ale poligonului, care nu sunt vecine, se numesc diagonalele poligonului. 

Suma lungimilor tuturor laturilor poligonului este perimetrul poligonului. 

Laturile vecine au un unic punct comun care coincide cu un vârf al poligonului. 

Poligonul se numește simplu dacă careva două laturi diferite au puncte comune 

numai dacă aceste laturi sunt vecine. În caz contrar poligonul se numește complex 

sau compus. Poligoanele, în particular poligoanele stelate, oferă o gamă largă de 

exemple de a organiza activitatea investigaţională cu elevii și studenții [4, 5, 7, 8, 9, 

10].  

Pentru orice poligon se determină partea interioară și partea exterioară. Orice 

două puncte din partea exterioară pot fi unite cu o linie poligonală, care nu 

intersectează laturile poligonului. Partea interioară a poligonului reprezintă un număr 

finit de domenii în care orice două puncte din unul și același domeniu pot fi unite cu 

o linie poligonală, care nu intersectează laturile poligonului. La poligonul simplu 

partea interioară este unică. O figură geometrică 𝐹 se numește figură convexă dacă 

pentru orice două puncte 𝐴, 𝐵  𝐹 segmentul 𝐴𝐵 aparține figurii 𝐹. Prin urmare, la 

poligonul convex, oricare ar fi o latură a sa, toate vârfurile nesituate pe latura 

considerată se află de aceeași parte a dreptei suport a laturii respective.  

În orice poligon simplu cu 𝑛 laturi suma unghiurilor interioare este egală cu 

(𝑛 − 2)1800 și poligonul simplu cu 𝑛 laturi poate fi descompus în suma a (𝑛 − 2) 

triunghiuri: prin inducție se demonstrează că pentru orice poligon simplu cu 𝑛 ≥  4 

laturi există o diagonală situată în interiorul poligonului [4]. La poligonul convex 

toate diagonalele sunt situate în interiorul poligonului. La patrulaterul complex 
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diagonalele nu se intersectează, o diagonală este situată în interiorul poligonului și a 

doua diagonală este situată în exteriorul poligonului.  

Pentru orice diagonală 𝐴𝑖𝐴𝑗 , unde 𝑖 < 𝑗, a poligonului 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛  se 

determină numărul 𝑡(𝐴𝑖𝐴𝑗 ) = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚{𝑗 − 𝑖, 𝑛 + 𝑖 − 𝑗} numit rangul diagonalei. 

Laturile sunt diagonale de rangul unul. Poligonul cu 𝑛 laturi are diagonale de 

rangurile 2, 3, … , 𝑛 − 1. 

4. Clasificarea poligoanelor 

Poligoanele pot fi simple sau complexe (compuse), iar cele simple pot fi 

convexe sau concave. 

 

În dependență de numărul laturilor multe poligoane au nume: triunghi – cu trei 

laturi, tetragon - cu patru laturi, pentagon – cu cinci laturi, hexagon – cu șase lauri, 

heptagon – cu șapte laturi, octogon – cu opt laturi, eneagon – cu nouă laturi, decagon 

– cu zece laturi, endecagon – cu 11 laturi, dodecagon – cu 12 laturi, tridecagon – cu 

13 laturi, tetracagon – cu 14 laturi, pentacagon – cu 15 laturi, icosagon – cu 20 laturi, 

triacontagon – cu 30 laturi, hectogon – cu 100 laturi, chiliagon – cu 1000 laturi, 

miriagon – cu 10000 laturi, megagon – cu 1000000 laturi.  

Introducem următoarele clase de poligoane:  

- poligonul echilateral: toate laturile sunt congruente; 

- poligonul echiunghiular: toate unghiurile interioare sunt congruente; 

- poligonul regulat: toate laturile sale sunt congruente și toate unghiurile sale 

interioare sunt congruente; 

- poligonul stelat: în care laturile nu se intersectează doar în capete; 

- poligonul inscriptibil sau ciclic: poligonul ale cărui vârfuri aparțin unui cerc;  

- poligonul circumscriptibil sau tangențial: poligonul în care poate fi înscris un 

cerc;  

- poligonul bicentric, care este circumscriptibil și inscriptibil; 

- poligonul echidiagonal: diagonalele de același rang sunt congruente;  

- patrulaterul ortodiagonal: diagonalele sunt perpendiculare;  

Poligonul echiunghiular cu 𝑛 laturi este simplu și toate unghiurile interioare vor 

avea mărimea egală cu 
𝑛−2

𝑛
∙ 180°. Orice poligon echiunghiular este convex. La 
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poligonul echiunghiular cu un număr par de laturi perechile de laturi opuse sunt 

paralele. Orice poligon regulat este convex. Poligonul este convex dacă și numai dacă 

mărimea fiecărui unghi interior este mai mică de 180°. Poligonul circumscriptibil 

este convex. 

5.  Congruența poligoanelor 

Asemănarea este o corespondență biunivocă 𝑓 dintre punctele planului pentru 

care există un număr pozitiv 𝑘 > 0, numit coeficientul (raportul) de asemănare, 

astfel încât 𝑑(𝑓 𝐴 ,𝑓 𝐵 ) = 𝑑(𝐴, 𝐵) pentru orice două puncte 𝐴, 𝐵 din plan, unde 

𝑑(𝐴, 𝐵) este distanța dintre punctele 𝐴, 𝐵. Pentru 𝑘 = 1 asemănarea este o deplasare 

sau isometrie. Omotetia este o asemănare. Simetria axială, translarea paralelă și 

rotația sunt deplasări. Două asemănări 𝑓, 𝑔 cu coeficienții de asemănare 𝑘1, 𝑘2 

respectiv determină asemănarea 𝜑 = 𝑓 • 𝑔 cu coeficientul de asemănare 𝑘=𝑘1 ∙ 𝑘2 

numită produsul sau compoziţia asemănărilor 𝑓, 𝑔, unde 𝜑(𝑀) = 𝑓(𝑔 𝑀 ) pentru 

orice punct 𝑀.  

Două figuri plane 𝐹1 și 𝐹2 se numesc: 

- congruente, dacă există o deplasare 𝑓 pentru care 𝑓(𝐹1) = 𝐹2; 

- asemenea cu coeficientul de asemănare 𝑘 > 0, dacă există o asemenare 𝑓 cu 

coeficientul de asemănare 𝑘 pentru care 𝑓(𝐹1) = 𝐹2. 

Considerăm că poligoanele sunt situate într-un plan fixat din spațiu și la acest 

plan privim dintr-un punct fixat. Fie 𝑀1𝑀2 …𝑀𝑛  un poligon simplu. Poligonul 

𝑀1𝑀2 …𝑀𝑛  este pozitiv orientat, dacă vârfurile lui 𝑀1, 𝑀2, …, 𝑀𝑛  sunt enumerate şi 

situate în direcţia opusă mişcării acelor ceasornicului. 

Asemănarea 𝑓 se numește de genul întâi (respective, doi), dacă pentru orice 

poligon simplu 𝑃 poligoanele 𝑃 și 𝑓(𝑃) au aceiaș orientație (respectiv, orientații 

opuse). 

Observaţia 1. Poligoanele compuse sunt neorientabile. Acest fapt este un obstacol 

esenţial în elaborarea metodelor de construcţie a poligoanelor concave şi compuse. 

La poligonul simplu 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  pozitiv orientat unghiurile se depun de partea stângă 

a liniei frânte închise 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și vor fi orientate negativ. Dacă poligonul 

𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  este compus, atunci există unghiuri care sunt depuse și de partea stângă şi 

de partea dreaptă. 

Următoarea teoremă pentru poligoane convexe este demonstrată în [1]. 

Teorema 1. Fie 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și 𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  două poligoane simple. Dacă ungiurile 𝐴𝑖  

şi 𝐵𝑖  sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 şi laturile 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 şi 𝐵𝑖𝐵𝑖∗1 sunt 
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congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 2, atunci poligoanele 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și 𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  sunt 

congruente. 

Demonstraţie. Deoarece suma unghiurilor interioare ale unui poligon simplu este 

egală cu (𝑛 − 2) ∙ 180°, unghiurile 𝐴𝑖  şi 𝐵𝑖  sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛. 

Dacă latura 𝐴𝑖𝐴𝑖+1 este data și poligonul 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  este pozitiv orientat, atunci, 

considerând 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 prima latură a unghiului, unghiul 𝐴𝑖+1 = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1𝐴𝑖+2 este 

negativ orientat și unghiul 𝐴𝑖  = 𝐴𝑖+1𝐴𝑖𝐴𝑖−1 este pozitiv orientat. 

Admitem că poligoanele date sunt de aceiași orientație. Există o unică deplasare 

𝑓 de genul întâi pentru care 𝑓(𝐴1) = 𝐵1 şi 𝑓(𝐴2) = 𝐵2. Această deplasare este 

compoziţia unei translări paralele, ce aplică segmental 𝐴1𝐴2 pe segmental 𝐵1𝐶2, şi a 

rotaţiei cu centrul 𝐵1, care aplică punctul 𝐶2 pe punctul 𝐵2. În acest caz deplasarea 𝑓 

depune unghiul pozitiv orientat pe unghi pozitiv orientat și unghiul negativ orientat 

pe unghi negativ orientat, păstrând măsura unghiului. În aceste condiții, folosind 

egalitatea mărimilor laturilor şi a măsurilor unghiurilor respective, obţinem că 𝑓(𝐴𝑖) 

= 𝐵𝑖  pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛.  

Admitem că poligoanele 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛   sunt opus orientate. O 

simetrie axială  𝑔 aplică poligonul 𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  pe poligonul  𝐶1𝐶2 …𝐶𝑛 . Poligoanele 

𝐶2 …𝐶𝑛   și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  sunt de aceiaş orientaţie şi există o unică deplasare , care nu 

scimbă orientaţia, astfel încât  (𝐶𝑖) = 𝐵𝑖   pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛. Atunci 𝑓 =  • 𝑔  este 

o deplasare şi  𝑓(𝐴𝑖) = 𝐵𝑖   pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛.    Teorema este demonstrată. 

În mod similar se demonstrează 

Teorema 2. Fie  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛  două poligoane convexe. Dacă ungiurile 

𝐴𝑖  şi   𝐵𝑖   sunt congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛 − 2 şi laturile 𝐴𝑖𝐴𝑖∗1 şi   𝐵𝑖𝐵𝑖∗1 

sunt  congruente pentru orice 𝑖 ≤ 𝑛, atunci poligoanele  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  și  𝐵1𝐵2 …𝐵𝑛   

sunt congruente. 

6. Probleme de construcție 

Criteriile de congruență permit să determinăm unicitatea soluției pentru anumite 

tipuri de probleme. Două soluții congruente se identifică. 

Problema 1. Construiți, cu rigla şi compasul, un poligon simplu cu 𝑛 ≥ 3 laturi, 

dacă cunoaştem  𝑛 − 2 laturi consecutive și  𝑛 − 1 unghiuri.  

Analiza. Notăm cu  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛  poligonul căutat. Deoarece suma unghiurilor 

interioare ale unui poligon simplu este egală cu (𝑛 − 2) ∙ 180°, putem considera că 

sunt date mărimile 𝛼𝑖 > 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, ale tuturor unghiurilor. Admitem că 𝛴{𝛼𝑖 ∶

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛} = (𝑛 − 2) ∙ 180°, în caz contrar problema nu are soluții. Fie că sunt 
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cunoscute laturile  𝑙𝑖  = 𝐴𝑖𝐴𝑖+1, 𝑖 ≤ 𝑛 − 2. Demonstrarea Teoremei 1 propune 

următoare construcție. 

Construcţia. Vom construi o soluție pozitiv orientată.  

1. Construim un segment 𝐴1𝐴2 = 𝑙1. 

2. Construim unghiul negativ orientat  𝐴1𝐴2𝐿2 = 𝛼2. 

3. Construim unghiul pozitiv orientat  𝐴2𝐴1𝐿1 = 𝛼1. 

4. Construim punctul 𝐴3  ∈ [𝐴2𝐿2) pentru care  𝐴2𝐴3 = 𝑙2. 

- i+2. Fie că latura  𝐴𝑖𝐴𝑖+1 = 𝑙𝑖   este construită și 𝑖 ≤ 𝑛 − 3. Construim unghiul 

negativ orientat  𝐴𝑖𝐴𝑖+1𝐿𝑖+1 = 𝛼𝑖+1. 

- i+3. Construim punctul 𝐴𝑖+2  ∈ [𝐴𝑖+1𝐿𝑖+1) pentru care  𝐴𝑖+1𝐴𝑖+2 = 𝑙𝑖+1. 

- 2n-3. Fie că latura  𝐴𝑛−2𝐴𝑛−1 = 𝑙𝑛−2 este construită. Construim unghiul negativ 

orientat   𝐴𝑛−2𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1 = 𝛼𝑛−1. 

- 2n-2. Construim punctul 𝐴𝑛  de intersecție a semidreaptelor [𝐴1𝐿1)  și    

[𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1). 

- 2n-1. Poligonul  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛   este construit. 

 

Demonstraţia. Dacă poligonul  𝐴1𝐴2 …𝐴𝑛   este simplu, atunci el satiface condițiilor 

problemei. 

Cercetarea. Fiecare din pașii descriși, cu excepția ultimilor doi pași, se realizează în 

mod univoc pentru orice condiții inițiale. În procesul realizării, începând cu pasul 

cinci, este posibil unul din următoarele obstacole: 

1) Segmentul 𝐴𝑖𝐴𝑖+1 = 𝑙𝑖  pentru 𝑖 ≤ 𝑛 − 2  intersectează una din laturile 𝑙1, 𝑙2, …, 

𝑙𝑖−2; 

2) Semidreptele [𝐴1𝐿1) și [𝐴𝑛−1𝐿𝑛−1) nu se intersectează; 

3) Una din laturile 𝑙1, 𝑙2, …, 𝑙𝑖−2 intersectează 𝑙𝑛−1 sau 𝑙𝑛 . 
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Problema nu are soluții, dacă unul din aceste obstacole se realizează. Cu excepția 

acestor obstacole, conform Teoremei 1, problema are o unică soluție. Deci, problema 

are în fiecare caz cel mult o soluție. Astfel de obstacole pot fi și pentru unghiuri 

interioare obtuze sau ascuțite, când soluția așteptată trebuie să fie convexă. Pentru 

𝑛 = 3 problema este bine cunoscută: construirea triunghiului după o latură și două 

unghiuri. În așa caz obstacolele nu apar, deoarece am presupus că suma celor două 

unghiuri este < 1800. Pentru 𝑛 = 4 obținem problema: construirea patrulaterului 

după două laturi adiacente și trei unghiuri. Pentru 𝑛 = 4 și 𝑛 = 5 obstacolele 

menționate pot apărea și în cazul convex. 

Similar se rezolvă și următoarea problemă, aplicând Teorema 2. 

Problema 2. Construiți, cu rigla şi compasul, un poligon convex cu 𝑛 ≥ 3 laturi, dacă 

cunoaştem 𝑛 laturi consecutive și 𝑛 − 1 unghiuri convexe.  
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