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ALGEBRĂ
Capitolul I

A

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

AL

EL

PP Competenţe specifice:
 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: divizor, multiplu,
numere prime, numere compuse, c.m.m.d.c., c.m.m.m.c.
 Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea
numerelor naturale în produs de puteri de numere prime
 Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor
naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea
 Deducerea unor reguli de calcul cu puteri şi a unor proprietăţi ale divizibilităţii în
mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme

Lecţia 1. Operaţii cu numere naturale.
Reguli de calcul cu puteri

R

PP

PA

PE Ce trebuie să ştim
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 = {1, 2, 3, …, 10, 11, 12, …} (mulţimea numerelor naturale nenule).
Pe mulţimea numerelor naturale definim următoarele operaţii: adunarea,
scăderea (dacă descăzutul este mai mare sau egal cu scăzătorul), înmulţirea,
împărţirea cu rest zero (dacă împărţitorul este divizor al deîmpărţitului) şi
ridicarea la putere (cu excepţia cazului 00) a numerelor naturale.

ED

IT

Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul I, înmulţirea şi împărţirea sunt
operaţii de ordinul II, iar ridicarea la putere este operaţie de ordinul III.
În calcule, ordinea efectuării operaţiilor este următoarea: mai întâi operaţiile
de ordinul III, apoi operaţiile de ordinul II şi în final operaţiile de ordinul I,
iar operaţiile de acelaşi ordin se efectuează în ordinea în care sunt scrise.
Dacă se folosesc paranteze, atunci se efectuează mai întâi calculele dintre parantezele rotunde, apoi cele dintre parantezele drepte şi în final cele dintre parantezele acolade.
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Considerăm mulţimile:
 = {0, 1, 2, …, 10, 11, 12, …} (mulţimea numerelor naturale);
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 Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor lungimi de
segmente
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de
lungimi de segmente
 Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente

R

Lecţia 1. Punct. Dreaptă. Plan. Poziţiile
relative ale unui punct faţă de o dreaptă.
Puncte coliniare

A

PE Ce trebuie să ştim
Punctul, dreapta şi planul sunt noţiuni fundamentale întâlnite în geometrie.
Ele sunt cele mai simple noțiuni pe care nu le vom defini, dar le vom prezenta.
Punctele se notează cu litere mari de tipar: A, B, C, ..., dreptele cu litere
mici: a, b, c, ..., iar planele cu litere greceşti: α, β, θ, ... .
În continuare vom reprezenta un punct, o dreaptă şi un plan.
a) un punct;
b) o dreaptă; c) un plan;
d) două puncte distincte;
e) două puncte identice.
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d)

100

e)

A

α

A

A
B

B

punctul A

b)

d

dreapta d

planul α
punctele A şi B sunt distincte şi notăm A ≠ B.
punctele A şi B sunt identice şi notăm A = B.
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UNGHIURI

A

PP Competenţe specifice:

Lecţia 8. Unghiul. Unghiul nul. Unghiul
cu laturile în prelungire
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 Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor unor
unghiuri
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de unghiuri
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor cu
măsuri de unghiuri
 Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu
determinarea unor măsuri de unghiuri
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Semidreptele [OA şi [OB se numesc laturile
unghiului, iar punctul O se numeşte vârful

AOB sau BOA
unghiului. Unghiul îl notăm 

sau AOB sau BOA sau O.
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Definiţie: Unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte identice se numeşte unghi
nul.
O
A
B
AOB este unghi nul.
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Definiţie: Unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte opuse se numeşte unghi
alungit sau unghi cu laturile în prelungire.
A
O
B
AOB este unghi alungit.
Definiţii:
1. Unghiul nul şi unghiul alungit se numesc unghiuri improprii.
2. Unghiul care nu este nici nul, nici alungit se numeşte unghi propriu.

Matematică. Clasa a VI-a

A

PA

PE Ce trebuie să ştim
Definiţie: Reuniunea a două semidrepte închise care au aceeaşi origine se
numeşte unghi.
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