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REPREZENTATE PRIN LITERE
Competenţe specifice

EL

 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat
 Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat în optimizarea unor calcule
cu fracţii algebrice
 Rezolvarea unor situaţii-problemă utilizând rapoarte de numere reprezentate prin
litere; interpretarea rezultatului

Lecţia 16. Rapoarte de numere reale
reprezentate prin litere

PE

Ce trebuie să ştim

R

AL

PP

Exemple:

PA

Un raport în care termenii sunt numere reale reprezentate prin litere se numeşte fracţie algebrică sau raport de numere reale reprezentate prin litere.
Observaţie: O fracţie algebrică care depinde de variabila x se notează F(x) =
A( x)
, B(x)  0.
=
B ( x)
x
x 3  1 ( x  1) 2  5
,
,
.
7x
2x
x 3

A( x)
. Mulţimea D =  \
B( x)
\ {x   | B(x)  0} se numeşte domeniul de definiţie al fracţiei algebrice F(x).
A( x)
.
Definiţie: Fie D domeniul de definiţie al fracţiei algebrice F(x) =
B ( x)
A(a )
Pentru orice element a  D, numărul F(a) =
se numeşte valoarea
B(a )
fracţiei F în punctul a.
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Definiţie: Se consideră fracţia algebrică F(x) =

68

PE

Ştim să răspundem?

Propoziţia „O fracţie algebrică nu are valoarea definită pentru acele valori
ale variabilei care anulează numitorul.” este ........................................................

CORPURI GEOMETRICE
Competenţe specifice
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Lecţia 1. Determinarea dreptei.
Determinarea planului
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Ce trebuie să ştim

A
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Determinarea dreptei
În plan şi în spaţiu două puncte distincte determină o dreaptă.
A
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 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în
configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
 Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea prin desen,
în plan, a corpurilor geometrice
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea
poziţiilor relative ale acestora
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri
în plan şi în spaţiu
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente
şi de măsuri de unghiuri
 Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea,
în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

Dreapta determinată de punctele A şi B se
notează AB sau BA.

Determinarea planului
1. Trei puncte distincte şi necoliniare determină un plan.
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Planul determinat de punctele A, B şi C
se notează (ABC).

Competenţe specifice
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RELAŢII ÎNTRE PUNCTE, DREPTE ŞI PLANE
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 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în
configuraţii date, în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea
poziţiilor relative ale acestora
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi
de măsuri de unghiuri
 Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea, în
corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

Lecţia 6. Poziţiile relative ale unei drepte
faţă de un plan
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1. O dreaptă şi un plan pot avea în comun două puncte.
d

A B



În acest caz, dreapta d este inclusă în planul 
(d  ).
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2. O dreaptă şi un plan pot avea în comun un singur punct.
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3. O dreaptă şi un plan pot să nu aibă puncte în comun.
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În acest caz, dreapta d este secantă cu planul
 (d   = A}).

d

În acest caz, dreapta d este paralelă cu planul
 (d || ).
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