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 El concepte de simetria  
Simetria axial  

  

Una figura plana té simetria axial quan es pot doblegar 

per la meitat i les dues meitats coincideixen exactament. 

La  línia de plec s'anomena eix de simetria. Per exemple, 

la  papallona és simètrica respecte de l'eix puntejat.  

  

Simetria especular  

  

Una figura tridimensional té simetria especular quan es 

pot   tallar en dues parts de tal manera que una és el 

reflex de  l'altra en un mirall. El mirall és anomenat pla de 

simetria. Per exemple, si talles una poma per la meitat i la 

col·loques  davant un mirall, tornes a tenir la poma 

sencera.  

  

1. Encercla les figures que tenen simetria axial.  

  

 
2. Encercla les figures que tenen simetria especular.  
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 Llegir simetries a les equacions  
  

Les solucions d’una equació donen un conjunt de punts a l’espai, que formen una figura.  

  

Les equacions, a part de servir per a distingir les diferents 

figures, també en mostren algunes propietats com la 

simetria axial. Fixa’t en les figures de l’esquerra.  

  

  

Quina equació té cadascuna? Identifica’n alguns 

punts com (3,0), (1,1), (0,0), (−1,1); a quines figures 

pertanyen? Comprova que són solucions de les 

equacions corresponents.   

  

Figura i equació  (3,0)  (1,1)  (0,0)  (−1,1)  

Recta:                    𝒚 = 𝒙  No: 0 ≠ 3   Sí: 1 = 1      

Circumferència:          

Paràbola:          

  

Fixa’t ara en les simetries respecte de l’eix coordenat vertical i completa:   

el punt simètric de (3,0) és (    ,    ); el punt simètric de (1,1) és (    ,    );  el 

punt simètric de (0,0) és (    ,    ); i el punt simètric de (-1,1) és (    ,    ).   

Dibuixa els punts simètrics i descobreix la llei: el punt simètric d’un punt (x,y) és el (   ,   ).   

Pren un punt d’una figura, per exemple el (1,1) de la recta o de la paràbola, i comprova si el seu 

punt simètric també pertany a la figura. En quines figures passa això?  

 

Tenir simetria respecte de l’eix coordenat vertical  𝑥 = 0  vol dir que l’equació no canvia en substituir 

(𝑥, 𝑦) per (−𝑥, 𝑦). Per exemple en el cas de la paràbola, es compleix  𝒚 = (−𝒙)𝟐 = 𝒙𝟐, i conclous que 

té la simetria buscada. Però en el cas de la recta, l’equació que ens surt quan fem el canvi és  𝒚 

= −𝒙 ; dibuixa aquesta nova recta. Què passarà amb la circumferència? Raona-ho.   

 

Fixa’t ara en les simetries respecte de l’eix coordenat horitzontal. Tenir simetria respecte de l’eix 

horitzontal   𝑦 = 0  vol dir que l’equació no canvia en substituir (𝑥, 𝑦) per (𝑥, −𝑦). Quines figures 

creus que no variaran? Quines sí que ho faran? Escriu les equacions i després intenta dibuixar-les.  
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 L'abecedari de les equacions  
  

Les equacions algebraiques són unes fórmules molt especials; només efectuen operacions 

elementals: multiplicacions i sumes. Les equacions es poden descompondre com una suma 

de monomis. En un monomi hi distingim els elements següents: el signe, el coeficient, les 

variables, els exponents i el grau:  

2𝑥𝑦2𝑧 = +2𝑥1𝑦2𝑧1  

El grau del monomi és la suma dels exponents de les variables que el componen:   

𝑔𝑟𝑎𝑢 = 1 + 2 + 1 = 4  

El grau de l’equació és el grau del monomi de grau més elevat. Per 

exemple l’equació de Llimona 𝑥2 + 𝑧2 = 𝑦31 – 𝑦3 desenvolupada queda 𝑥2 + 

𝑧2−𝑦3 + 3𝑦4− 3𝑦5 + 𝑦6 = 0. Així té dos monomis de grau 2:  𝑥2 i 𝑧²; un monomi 

de grau 3:  − 𝑦³; un monomi de grau 4: 3𝑦4; un monomi de grau 5: − 3𝑦5 ; i 

un monomi de grau 6: 𝑦6. En conclusió, té grau 6.             

Practica el llenguatge de l’àlgebra contestant les preguntes següents:  

  

1. Quina d’aquestes figures té l’equació de grau més baix?  

 
         (𝑥𝑦−𝑧3− 1)2 = (1 −𝑥2−𝑦2)³         𝑥2 + 𝑦2𝑧 = 𝑧2           6𝑥² = 2𝑥4 + 𝑦2𝑧²  

  

2. Quin és el coeficient del monomi de grau més elevat de Cavallet de mar?  

  
(𝑥2−𝑦3)2 = (𝑥 + 𝑦2)𝑧3   

  

3. Quina d’aquestes figures no passa per l’origen de coordenades (0,0,0)?  

 
2 

 𝑥𝑦 – 𝑧3− 1 = (1 −𝑥2−𝑦2)³  60 (𝑥² + 𝑦²) 𝑧⁴ = (60 − 𝑥2−𝑦2−𝑧²)³      𝑥² + 𝑧² = 𝑦³ (1 – 𝑦)³   
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 Crea amb el SURFER!  
   


