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CALCUL ALGEBRIC
Competenţe specifice

EL

PP

A

ALGEBRĂ
Capitolul III

AL

 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule
 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
 Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu
numere reale

PE

Ce trebuie să ştim

PA

R
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Lecţia 1. Numere reale reprezentate prin
litere. Adunarea şi scăderea numerelor reale
reprezentate prin litere

U
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Forma generală a unui număr real reprezentat prin litere este axn, unde
a   şi n  .
Numărul real a se numeşte coeficient, iar xn se numeşte partea literală.
Partea literală este formată din una sau mai multe litere care înlocuiesc
numere reale neprecizate.
3
2 2
Exemple: x,  7 x 3 ,
x y ,  a 5b 2 c
5
11
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Definiţie: O sumă de numere reale în care cel puţin un termen este număr
real reprezentat prin litere se numeşte sumă algebrică.
Exemple: 3x – 8, 2 x 2  5 x + 7
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Numere reale reprezentate prin litere

Definiţie: Două sau mai multe numere reale reprezentate prin litere se
numesc termeni asemenea dacă părţile lor literale sunt identice.
1
7 2
x y
Exemple: 2x şi –3x, x 2 y şi 
5
2
5
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Capitolul IV

ECUAŢII ŞI INECUAŢII
Competenţe specifice
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 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor
ecuaţii şi inecuaţii
 Redactarea rezolvării în mulţimea numerelor reale a ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate
 Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri
 Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor şi/ sau al inecuaţiilor.
Rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului
PP

Lecţia 8. Relaţia de egalitate pe  . Proprietăţi

PE

Ce trebuie să ştim

A(x)

PA

–

R

Numerele reale x şi y sunt egale dacă punctele de pe axa numerelor care
au coordonatele x, respectiv y sunt identice (A(x) = B(y)).
+

B(y)

Pe mulţimea numerelor reale relaţia de egalitate are următoarele proprietăţi:
1. Reflexivitatea: x = x, pentru orice x  .

A

3. Tranzivitatea: dacă x = y şi y = z, atunci x = z, pentru orice x, y, z  .
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2. Simetria: dacă x = y şi y = x, pentru orice x, y  .

În  egalitatea se păstrează dacă adunăm sau scădem din ambii membri

unei egalităţi acelaşi termen: x = y ⇔ x + z = y + z; x = y ⇔ x – z = y – z.
În  egalitatea se păstrează dacă înmulţim sau împărţim ambii membri
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unei egalităţi cu acelaşi factor nenul: x = y ⇔ x  z = y  z; x = y ⇔ x : z = y : z.
De asemenea, dacă se adună sau se scad sau se înmulţesc sau se împart
membru cu membru două egalităţi, se obţine tot o egalitate.
Dacă x = y şi z = t, atunci x + z = y + t, x – z = y – t, x  z = y  t şi x : z = y : t
(z  0, t  0).
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RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL

EL

DREPTUNGHIC
PP
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GEOMETRIE
Capitolul III

Competenţe specifice

R
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 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o
configuraţie geometrică dată
 Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor
elemente ale acestuia
 Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
 Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii
metrice
 Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic
 Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la
situaţii-problemă date

Lecţia 1. Proiecţii ortogonale pe o dreaptă

PE

Ce trebuie să ştim

PA

PP

Notăm prdA  A

d
A'

Teoremă:
Proiecţia unui segment pe o dreaptă este:
– un segment, dacă dreapta suport a segmentului nu este perpendiculară
pe dreapta respectivă;
– un punct, dacă dreapta suport a segmentului este perpendiculară pe
dreapta respectivă.
73
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Definiţie: Proiecţia ortogonală a unui punct pe o dreaptă este piciorul
perpendicularei construite din acel punct pe dreapta respectivă.

MODELE DE TEZE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA

A

Teza 1

45

PE-PP
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Se acordă 1 punct din oficiu.
(1p) 1. Scrieţi sub forma cea mai simplă expresia E(x) = 3x + 2 – (8x3) : (4x2).
(1p) 2. Se consideră mulţimile A = {– 1, 3 şi B = {–2, 4. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: „(4, 3)  A × B”.
1
(1p) 3. Aflaţi rezultatul calculului (x + x)2  x.
4
5
(1p) 4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 0,5 – 2 x  1 .
6
(1p) 5. Dacă (x – 3)2 = x2 + ax + 9, determinaţi numărul întreg a.
(1p) 6. Aflaţi distanţa dintre punctele M şi N, dacă M(6, 1) şi N(2, 3).
(1p) 7. În triunghiul ABC cu m(A) = 90 construim înălţimea AD, D 

PA

 (BC). Dacă BD = 2 cm şi CD = 8 cm, aflaţi AABC.
(1p) 8. Aflaţi rezultatul calculului tg 60 – sin 30 : sin 60.
(1p) 9. Două poligoane regulate cu 3, respectiv 4 laturi sunt înscrise în
acelaşi cerc. Dacă l4 = 6 cm, aflaţi A3.

A

Se acordă 1 punct din oficiu.
(1p) 1. Scrieţi sub forma cea mai simplă expresia E(x) = 2x(x – 4) + 8x.
(1p) 2. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: „Punctul A(–2, 7) este
situat în cadranul I al sistemului de axe ortogonale xOy.”
(1p) 3. Se consideră mulţimile A = {0 şi B = {– 5, 1. Determinaţi B × A.
(1p) 4. Aflaţi rezultatul calculului (x – 3x)3 : (2x2).
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Teza 2
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(1p) 5. Dacă ( x  7 )( x  7) = x2 – a, determinaţi numărul real a.
(1p) 6. Determinaţi cel mai mare număr întreg care verifică inecuaţia

132

1,5 –

3 x  3.

(1p) 7. Calculaţi perimetrul rombului ABCD cu AC = 4 2 cm şi BD =
= 4 cm.
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