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PP Competenţe specifice

A

Capitolul I
Numere raţionale

45

Algebră

C1. Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de
scriere a acestora în contexte variate

AL

C2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi
a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

C3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere
raţionale

R

C4. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea,
utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

PA

C5. Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor
cu numere raţionale
C6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea
operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor

1. Mulţimea numerelor raţionale (). Reprezentarea pe

A

PE-PP

● Un număr raţional se poate exprima fie printr-un cât neefectuat, m : n, fie printr-o
m
fracţie ordinară,
, fie printr-o fracţie zecimală finită sau periodică (câtul efectuat al
n
numerelor întregi m şi n, n  0).
● Mulţimea numerelor raţionale se notează cu .
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axă a numerelor raţionale, opusul unui număr raţional.
Incluziunile     

14

a

 =  x | există a   şi b  * astfel încât x 
.
b

● Mulţimea numerelor raţionale pozitive se notează cu +.

m

+ =  x | există m  * şi n  * astfel încât x 
.
n
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Capitolul II
Numere reale
PP Competenţe specifice

EL

C2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi
a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

A

C1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formulelor de scriere
a acestora în contexte variate

C3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere
reale

AL

C4. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea, utilizând
limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor
C5. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu
numere reale

PA

R

C6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea
operaţiilor cu numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor

Rădăcina pătrată

1. Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect

PE-PP

U
R

● Numărul a se numeşte rădăcina pătrată a numărului x şi se notează cu

Observaţie: a) x = a2 implică
Exemple:

x.

x  a 2 = a. b) Dacă a  0, atunci a 2 = a.

100  102 = 10 = 10;

64  (8)2 = –8 = 8.
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   activităţi de învăţare   

PE

Înţelegere *

1. Copiaţi şi completaţi următorul tabel (x  ):

x
–5
–3
–2
0
9
x2
16
36
2. a) Scrieţi toate numerele pătrate perfecte mai mici decât 90.
b) Scrieţi toate numerele pătrate perfecte cuprinse între 140 şi 290.

12

Matematică. Clasa a VII-a

A

● Numărul natural x se numeşte pătrat perfect dacă există numărul întreg a cu proprietatea că x = a2, unde a  .
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Capitolul I
Patrulatere
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Geometrie

C1. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţile precizate
C2. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor
în rezolvarea unor probleme

AL

C3. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate
de patrulatere

C4. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării
calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii

PE-PP

PA
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C5. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice
în corelaţie cu anumite situaţii practice

1. Patrulatere convexe

   activităţi de învăţare   

PE

Înţelegere *

ED
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1. Măsurile unghiurilor A, B şi C ale triunghiului ABC sunt proporţionale cu numerele 4, 5
şi 3. Perpendiculara în C pe BC intersectează paralela prin A la BC în punctul D. Calculaţi
măsurile unghiurilor patrulaterului ABCD.
2. În patrulaterul convex ABCD se ştie că m(B) = 2  m(A); m(C) = 3  m(A) şi
m(D) = 2  m(B).
a) Calculaţi măsurile unghiurilor patrulaterului.
b) Arătaţi că diagonala AC nu poate fi congruentă cu latura AB.
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Definiţie. Poligonul cu patru laturi se numeşte patrulater.
Definiţie. Un poligon se numeşte convex dacă dreapta suport a fiecărei laturi nu separă
celelalte vârfuri ale poligonului, care nu se află pe latura dată.
Proprietatea unghiurilor unui patrulater convex. Suma măsurilor unghiurilor unui
patrulater convex este egală cu 360.
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