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Definiție. 

O geometrie Smarandache este o geometrie în care cel puțin o axiomă este 

fie validată și invalidată, sau numai invalidată dar în multiple feluri (în cadrul 

aceluiași spațiu geometric). 

Axioma paralelor. 

Să considerăm axioma paralelelor: printr-un punct exterior unei drepte se 

poate duce numai o paralelă la acea dreaptă.  

Model de geometrie Smarandache care unește cele trei geometrii: 

Euclidiană, neeuclidiană eliptică și neeuclidiană hiperbolică. 

Vom construi un model de geometrie Smarandache în care axioma 

paralelelor este validată pentru unele drepte și puncte, și invalidată pentru 

alte drepte și puncte. 
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Considerăm un plan (π) și o sferă S de centru O care este tangentă la planul 

(π) în punctul P3. Dreapta (d1) și punctul P1 aparțin planului (π).  

Noțiunea de „dreaptă” și „punct” în planul (π) sunt cele clasice. Iar pe sferă, 

„dreaptă” este un cerc mare al sferei, iar „punct” este orice punct pe suprafața 

sferei.  

Două drepte se numesc paralele dacă ele nu au niciun punct comun. Atunci 

axioma paralelelor are trei forme diferite în acest model de geometrie 

Smarandache: 

1. Prin punctul P1 se poate duce o singură paralelă la dreapta (d1) [ca în 

geometria euclidiană]. 

2.  Prin punctul P2 nu se poate duce nicio paralelă la dreapta AB, deoarece 

un cerc mare al sferei trecând prin P2 va intersecta cercul mare AB [ca 

în geometria neeuclidiană eliptică]. 

3. Prin punctul P3 care aparține și planului (π) și sferei S se pot duce o 

infinitate de drepte (ℓ1), ..., (ℓn), ..., toate conținute în planul (π), care nu 

intersectează dreapta AB, deci ele sunt paralele cu dreapta AB [ca în 

geometria neeuclidiană hiperbolică]. 
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