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Capitolul I
Mulţimea numerelor naturale

45

Aritmetică. Algebră

EL

PP Competenţe specifice

C1. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu
numere naturale

AL

C2. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu
numere naturale
C3. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri în mulţimea numerelor
naturale, în exerciţii şi probleme

R

C4. Exprimarea în rezolvarea sau compunerea unor probleme a soluţiilor unor
ecuaţii şi a unor inecuaţii

PE-PP

PA

C5. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

1. Operaţii cu numere naturale. Reguli de calcul cu
puteri. Compararea puterilor

Se notează cu  mulţimea numerelor naturale şi cu * mulţimea numerelor naturale

A

nenule şi notăm:  = {0, 1, 2, …, n, …}, iar * =  \ 0, adică * = {1, 2, …, n, …}.

I. ADUNAREA

ED

IT

Definiţie: Oricare ar fi două numere naturale a şi b, există s, un număr natural unic
determinat, numit suma numerelor a şi b, pe care îl notăm s = a + b.

Observaţii:
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Pe mulţimea numerelor naturale sunt definite întotdeauna adunarea şi înmulţirea.
Scăderea este definită dacă descăzutul este mai mare decât scăzătorul, iar împărţirea
este definită dacă împărţitorul este diferit de zero şi deîmpărţitul este un multiplu al
împărţitorului.

1. Operaţia prin care se obţine suma a două numere naturale oarecare se numeşte
adunarea numerelor naturale.
2. Adunarea numerelor naturale are următoarele proprietăţi:
Asociativitatea, care exprimă faptul că într-o sumă de mai mulţi termeni, rezultatul nu
se schimbă dacă grupăm (asociem) termenii diferit:
11
(a + b) + c = a + (b + c), oricare ar fi a, b şi c numere naturale.
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Capitolul II
Mulţimea numerelor raţionale
pozitive
PP Competenţe specifice

EL

C1. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a
formelor de scriere a unui număr raţional

AL

C2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pozitive pentru
rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x  a = b; x  a = b; x : a = b
(a  0), ax  b = c, unde a, b, c sunt numere raţionale pozitive
C3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor
cu numere raţionale pozitive

R

C4. Redactarea soluţiilor unor probleme rezolvate prin ecuaţiile studiate
în mulţimea numerelor reale pozitive

PA

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

1. Fracţii echivalente; fracţii ireductibile

ED

IT

U
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Definiţie: Se numeşte fracţie ordinară o pereche de numere naturale m şi n, cu n  0,
m
scrise sub forma
; m este numărătorul fracţiei, iar n este numitorul fracţiei.
n
Observaţie: Fracţia m are o interpretare simplă: se împarte un întreg la n părţi egale.
n
Atunci:
1
 o parte reprezintă ;
n
m
 m părţi reprezintă
.
n
n
= 1.
În această situaţie, n părţi reprezintă întregul, adică
n
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Geometrie

EL

PP Competenţe specifice

A

Capitolul I
Dreapta

C1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii
date
C2. Stabilirea coliniarităţii unor puncte

AL

C3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor
lungimi de segmente

C4. Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas)
pentru a desena figuri geometrice plane descrise în contexte matematice

R

C5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte

PA

C6. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării
calculelor de lungimi de segmente
C7. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în
corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente

1. Punct. Dreaptă. Plan

PE-PP

ED

IT

Puncte

A


1
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D

Citim: A unu, d doi, alfa trei, ...
Citim: A prim, d secund, alfa secund, ...

Plane
c

b






Fig. 1
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Punctul, dreapta şi planul sunt noţiunile cele mai simple ale geometriei, fiind create
de mintea omului (noţiuni abstracte).
În geometrie, punctele se notează cu litere mari de tipar: A, B, C, ..., dreptele cu
litere mici: a, b, c, ..., iar planele cu litere greceşti: , , , …
Uneori aceste litere sunt afectate de câte un indice inferior (exemple: A1, d2, 3, ...1) sau
de câte un indice superior (exemple: A, d, , ... 2).
Noţiunile punct, dreaptă, plan vor fi reprezentate după cum urmează (fig. 1):
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