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Capitolul I
Calcul algebric

45

Algebră

PP Competenţe specifice

AL

C1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea
unor calcule
C2. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în
rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii

1. Adunarea şi scăderea numerelor reale reprezentate

PA

PE-PP

R

C3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea
operaţiilor cu numere reale

prin litere

Exerciţii rezolvate

1. Efectuaţi: (8a – 5a) + (6a – 13a)  3a + (–7a)  –4a.
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2. Efectuaţi reducerea termenilor asemenea:
–5a + 2a2 – 8a + 7a2 + 18a – 6b – 11a2 + 9b 
 (2 + 7 – 11)a2 + (–5 – 8 + 18)a + (–6 + 9)b  –2a2 + 5a + 3b.

3. Efectuaţi calculele şi reduceţi termenii asemenea:
3(2x – 5y) – 2(x – 3y) + 4(–3x + 2y)  6x – 15y – 2x + 6y – 12x + 8y  –8x – y.
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● Produsul dintre un număr real şi o sumă algebrică se efectuează înmulţind acel număr cu
fiecare termen al sumei, respectând regula semnelor la înmulţire, după care se adună noii
termeni.
● Produsul dintre două sume algebrice se efectuează înmulţind fiecare termen al primei
sume cu fiecare termen al celei de-a doua şi însumând noii termeni astfel obţinuţi.
Exemplu: (x – y)(a + b – c)  xa + xb – xc – ya – yb + yc.
● Termenii de forma cf, unde c, numit coeficientul termenului, reprezintă un număr, iar f,
partea literală a termenului, este formată din numere reprezentate prin litere, eventual, cu
diverşi exponenţi, îi numim termeni asemenea dacă părţile lor literale sunt identice, iar
adunarea lor se numeşte reducerea termenilor asemenea.
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Capitolul II
Rezolvarea ecuaţiei x2  a, a  

A

PP Competenţe specifice

C1. Redactarea rezolvării ecuaţiei x2  a, a  + în mulţimea numerelor reale

EL

C2. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric
pentru simplificarea unor calcule

C3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
în rezolvarea unei ecuaţii

AL

C4. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, rezolvarea
problemelor obţinute şi interpretarea rezultatului

R

PE-PP

A rezolva o ecuaţie de forma x2  a, cu a  , în mulţimea P  , înseamnă a deter-

PA

mina toate valorile x0  P pentru care propoziţia x02  a este adevărată.
Valorile găsite, dacă există, se numesc soluţii ale ecuaţiei, iar mulţimea lor, notată de
obicei cu S, se numeşte mulţimea soluţiilor ecuaţiei. Dacă mulţimea P nu este precizată,
se consideră P  .
Rezolvarea ecuaţiei x2  a, unde a  , necesită analiza a trei cazuri:

A

1. Dacă a < 0, atunci S  , deoarece x2  0 > a, pentru orice x  .
2. Dacă a  0, atunci ecuaţia devine x2  0, având soluţia unică x  0. Deci S  0.
3. Dacă a > 0, atunci ecuaţia x2  a se poate scrie sub forma x2 – a  0, adică

PE

a şi x2  a , adică S 



a,



a .

Exerciţii rezolvate

1. Ecuaţia x 2  1  4 nu are soluţii, deoarece 1  4 < 0, deci S  .
2. Ecuaţia 7x2 – 5  5(x + 1)(x – 1) este echivalentă cu 7x2 – 5  5x2 – 5, de unde
rezultă că 2x2  0, adică x2  0, deci S  0.
3. Ecuaţia 5x2 – 45  0 este echivalentă cu x2  9, deci S  –3; 3.
Această ecuaţie se poate rezolva şi prin altă metodă: 5x2 – 45  0  x2 – 9  0 
 (x – 3)(x + 3)  0, de unde se obţine x – 3  0 sau x + 3  0, adică x  3 sau x  –3, de
unde S  –3; 3.
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 x  a  x  a   0, având soluţiile: x  
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Capitolul I
Relaţii metrice în triunghiul
dreptunghic
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Geometrie

PP Competenţe specifice

AL

C1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic
într-o configuraţie geometrică dată
C2. Aplicarea teoremei lui Pitagora într-un triunghi dreptunghic pentru
determinarea unor elemente ale acestuia
C3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

R

C4. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte
prin relaţii metrice

PA

C5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului
dreptunghic
C6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri
dreptunghice la situaţii-problemă date
PE-PP

Reciproca teoremei lui Pitagora
Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul
lungimii laturii celei mai mari, atunci triunghiul este dreptunghic.
A
Dacă AB2 + AC2  BC2, atunci m(A)  90.
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Observaţie: Dacă în triunghiul ABC avem
AB2 + AC2 < BC2, atunci m(A) > 90, iar dacă
AB2 + AC2 > BC2, atunci m(A) < 90.

A

Demonstraţia reciprocei teoremei lui Pitagora:
Notăm BC  a, AB  c, AC  b. Se ştie că:

BC2  AB2 + AC2 (a2  b2 + c2).

C

B
c
B

b
a

C
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Teorema lui Pitagora
Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul
lungimii ipotenuzei.
Exemplu: ABC: m(A)  90; atunci AB2 + AC2  BC2.

93

PP Competenţe specifice
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Capitolul II
Noţiuni de trigonometrie

A

C1. Recunoaşterea şi descrierea noţiunilor de trigonometrie în triunghiul
dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui unghi ascuţit

EL

C2. Aplicarea noţiunilor de trigonometrie într-un triunghi dreptunghic pentru
determinarea unor elemente ale acestuia

AL

C3. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri
dreptunghice la situaţii-problemă date
PE-PP

PA

R

DEFINIŢII:
Într-un triunghi dreptunghic considerăm un unghi ascuţit şi numim
 sinusul lui  raportul dintre lungimea catetei opuse
B
unghiului şi lungimea ipotenuzei
 cosinusul lui  raportul dintre lungimea catetei alăturate
unghiului şi lungimea ipotenuzei
x
O
 tangenta lui  raportul dintre lungimea catetei opuse
A
unghiului şi lungimea catetei alăturate lui
 cotangenta lui  raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului şi lungimea
catetei opuse lui.

A

Sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta se numesc funcţii trigonometrice, iar
scrierea lor prescurtată este sin, cos, tg şi ctg.

Observaţii:

sin2x + cos2x  1;
sin x
cos x
tg x 
; ctg x 
.
tg(90 – x)  ctg x;
ctg(90 – x)  tg x;
cos x
sin x
2. Iată tabelul principalelor valori ale funcţiilor trigonometrice
cos(90 – x)  sin x;

sin

cos

tg

ctg
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1
2

3
2

3
3

3
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2
2

1

1

60

3
2

2
2
1
2

3

3
3

Matematică. Clasa a VII-a

ED

IT

U
R

1. sin(90 – x)  cos x;
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