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Algebră

PP Competenţe specifice

C1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a numerelor reale şi a
formulelor de calcul prescurtat

AL

C2. Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale
şi reprezentarea acestora pe axa numerelor

C3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea
de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale

R

C4. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real (semn, modul, opus,
invers, parte întreagă, parte fracţionară) în contexte variate

PE-PP

PA

C5. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat
pentru optimizarea unor calcule

1. Mulţimi de numere. Forme de scriere a unui număr

A

Mulţimea numerelor naturale, notată cu , este  = {0; 1; 2; 3; … n; …}.

Observaţii:

b) Avem, pentru orice x, y  , că:
i) x + y  , x  y  , şi consecinţele: x + y = 0 înseamnă x = y = 0, iar x  y = 1
înseamnă x = y = 1.
ii) x – y   numai dacă x  y, iar x : y   numai dacă există z   astfel încât
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a) Mulţimea notată cu * este * = {1; 2; 3; … n; …} şi *  .

18

y  z = x. Dacă acest lucru nu are loc, se foloseşte teorema împărţirii cu rest
x = yz + t, cu t  , 0  t < y, y  0.

iii) xy  , cu excepţia cazului 00.

Mulţimea numerelor întregi, notată cu , este

 = {…; –n; …; –3; –2; –1; 0; 1; 2; …; n; …}.
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Geometrie

Competenţe specifice

AL

C1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane
în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
C2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii
geometrice spaţiale date

R

C3. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea prin desen,
în plan, a corpurilor geometrice
C4. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale

PA

C5. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru
analizarea poziţiilor relative ale acestora
C6. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi
unghiuri în plan şi în spaţiu

U
R

C8. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din
acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor
măsuri de unghiuri

C9. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese
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C10. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

PE-PP

1. Puncte, drepte, plane. Determinarea dreptei

Punctul, dreapta şi planul fac parte din noţiunile de bază ale geometriei în spaţiu. Ele
sunt noţiuni primare: nu se definesc, dar pot fi descrise.
Punctul. Se reprezintă prin atingerea vârfului unui creion bine ascuţit de foaia de scris:
, . Se notează cu litere mari: A, B, C, …
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C7. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de
segmente şi de măsuri de unghiuri
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Capitolul II
Proiecţii ortogonale pe un plan

A

C1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane
în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora

EL

C2. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea prin
desen, în plan, a corpurilor geometrice
C3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru
analizarea poziţiilor relative ale acestora

AL

C4. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru
calcularea distanţei de la un punct la o dreaptă, de la un punct la un plan, a
măsurii unghiului dintre două plane în diverse configuraţii spaţiale, inclusiv
în corpurile geometrice studiate
C5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării
calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

PE-PP

PA

R

C6. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din
acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi
a unor măsuri de unghiuri

1. Proiecţii de puncte, de segmente de dreaptă
şi de drepte pe un plan

Definiţie: Proiecţia unui punct P pe o dreaptă d este piciorul
perpendicularei duse din punctul P pe dreapta d.

U
R

Definiţie: Proiecţia unui segment pe o dreaptă d este mulţimea
formată din proiecţiile tuturor punctelor segmentului pe dreapta d.

Observaţie: Dacă dreapta suport a segmentului este

perpendiculară pe dreapta d, atunci proiecţia seg- A
mentului pe dreapta d este un punct.
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Teoremă: Lungimea proiecţiei unui segment pe o
dreaptă d este egală cu produsul dintre lungimea
segmentului şi valoarea cosinusului unghiului ascuţit
format de dreapta d cu dreapta suport a segmentului.
A'B' = AB  cos (AB, d).

A
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d
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A', B'
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