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NUMERE RAŢIONALE
PP

Competenţe specifice:

A

ALGEBRĂ
Capitolul I

Ce trebuie să ştim

A

Definiţie: Orice pereche de numere naturale (a, b), a ≠ 0, b ≠ 0, scrisă sub
a
este un număr raţional pozitiv.
forma
b
a
Orice fracţie echivalentă cu fracţia
reprezintă acelaşi număr raţional pozitiv.
b
Mulţimea numerelor raţionale pozitive se notează cu   .
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PE

Lecţia 1. Mulţimea numerelor raţionale.
Reprezentarea numerelor raţionale pe axa
numerelor. Opusul unui număr raţional.
Modulul unui număr raţional
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 Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere a acestora
în contexte variate
 Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor
pentru rezolvarea unor ecuaţii
 Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale
 Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea, utilizând limbajul
logicii matematice şi teoria mulţimilor
 Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere
raţionale
 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu
numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor
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Definiţie: Dacă

8

numărul 

a

a
(a    , b    ) este un număr raţional pozitiv,
b

îl vom numi număr raţional negativ.
b
Mulţimea numerelor raţionale negative se notează cu   .
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Capitolul II
NUMERE REALE
Competenţe specifice:
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Lecţia 11. Rădăcina pătrată a unui număr
natural pătrat perfect. Rădăcina pătrată a
unui număr raţional pozitiv scris sub formă
de fracţie ordinară
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 Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formulelor de scriere a acestora în
contexte variate
 Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru
rezolvarea unor ecuaţii
 Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale
 Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea, utilizând limbajul
logicii matematice şi teoria mulţimilor
 Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere reale
 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu
numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor

Ce trebuie să ştim

A

Observaţie: Dacă a, a  0, este un număr natural pătrat perfect, atunci există
două numere întregi b şi –b cu proprietatea că a = b2 = (–b)2.
Exemple: 1 = 12 = (–1)2, 4 = 22 = (–2)2, 9 = 32 = (–3)2.
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Definiție: Un număr natural a se numește pătrat perfect dacă este pătratul
unui număr întreg b, adică a = b2.

Definiție: Rădăcina pătrată a numărului natural pătrat perfect a (a = b2,
b  ) este numărul natural b şi se notează a = b.
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Observaţie: Dacă a = b2, b   şi b  0, atunci

52

Exemple: 192 = 19;

a = b.

(11) 2 = –11 = 11.

Definiție: Rădăcina pătrată a numărului raţional pozitiv

a
(a  , b  *)
b
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GEOMETRIE
PATRULATERUL
Competenţe specifice:
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Lecţia 1. Patrulaterul convex
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 Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţile precizate
 Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de
lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii
 Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu
anumite situaţii practice

Ce trebuie să ştim

A

U
R
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Definiţie: Fie A, B, C şi D patru puncte distincte care îndeplinesc condiţiile:
– oricare trei dintre ele sunt necoliniare;
– [AB]  [CD] = , [BC]  [AD] = .
Numim patrulater de vârfuri A, B, C, D figura geometrică formată din
[AB]  [BC]  [CD]  [DA] şi îl vom nota ABCD.
Definiţie: Un patrulater se numeşte Construcţie:
A
B
convex dacă dreapta determinată de
oricare două vârfuri alăturate ale acestuia nu separă celelalte două vârfuri ale
patrulaterului.
D
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Elemente:
C
a) vârfurile patrulaterului: A, B, C, D;
b) laturile patrulaterului: [AB], [BC], [CD], [DA];
c) unghiurile patrulaterului: A, B, C, D;
d) diagonalele patrulaterului: [AC], [BD].
Laturile [AB] şi [BC], [BC] şi [CD] etc. se numesc alăturate, iar laturile
[AB] şi [CD], respectiv [BC] şi [DA] se numesc opuse.
Unghiurile A şi B, B şi C etc. se numesc alăturate, iar unghiurile A şi
C,
respectiv B şi D se numesc opuse.
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