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Competenţe specifice
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ALGEBRĂ
Capitolul V
FUNCŢII

AL

 Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii
 Utilizarea valorilor unor funcţii în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii
 Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii în
scopul caracterizării acestora
 Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană

Lecţia 1. Noţiunea de funcţie
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Ce trebuie să ştim

R

PP

ED

IT

Moduri de definire a unei funcţii
O funcţie poate fi definită:
1. printr-o diagramă
Exemplu:
–1

3

2

0

3

4
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Definiţii:
Fie A şi B două mulţimi nevide. O lege (un procedeu) f prin care se
asociază fiecărui element din A un singur element din B se numeşte funcţie
definită pe mulţimea A cu valori în mulţimea B.
Notăm f : A  B şi citim „funcţia f este definită pe mulţimea A cu valori
în mulţimea B”.
Mulţimea A se numeşte domeniul de definiţie al funcţiei, mulţimea B se
numeşte codomeniul sau domeniul de valori al funcţiei, iar legea (procedeul) f se numeşte legea de corespondenţă a funcţiei.
Dacă x  A, elementul f(x)  B se numeşte imaginea lui x prin funcţia f
sau valoarea funcţiei f în punctul x.
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Capitolul VI

ECUAŢII, INECUAŢII ŞI

Competenţe specifice
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SISTEME DE ECUAŢII

AL

 Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii
 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule
 Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a
sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut

Lecţia 5. Ecuaţii de forma ax + b = 0,
a, b   , a  0, x  
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Ce trebuie să ştim
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Definiţie:
Un număr u   se numeşte soluţie a ecuaţiei (1) dacă au + b = 0
(u verifică ecuaţia).
A rezolva ecuaţia (1) înseamnă a determina mulţimea de soluţii S =
= {u    au + b = 0}.
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Definiţie:
O ecuaţie de forma ax + b = 0, a, b  , a  0 şi x   (1) se numeşte
ecuaţie de gradul I cu o necunoscută.

Definiţie:
Două ecuaţii de gradul I cu o necunoscută se numesc echivalente dacă au
aceeaşi mulţime de soluţii.
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Ştim să răspundem?

Propoziţia „Dacă numărul real 1 este soluţie a ecuaţiei ax + b = 0, a, b 
 , a  0, atunci opusul numărului real a este numărul real b.” este
………………………………………………………………………………...
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Capitolul IV
POLIEDRE
Competenţe specifice
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GEOMETRIE

A

Definiţie:
Un corp geometric care este mărginit numai de feţe plane se numeşte
poliedru.
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 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în
configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
 Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice
spaţiale date
 Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea prin desen, în
plan, a corpurilor geometrice
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale
 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
 Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese
 Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei
obţinute şi interpretarea rezultatului
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Definiţii:
Aria laterală a unui poliedru, notată Al, reprezintă suma ariilor feţelor
laterale ale poliedrului.
Aria totală a unui poliedru, notată At, reprezintă suma dintre aria laterală
a poliedrului şi aria bazei (bazelor).
Volumul unui poliedru, notat V, reprezintă spaţiul (geometric) pe care îl
ocupă acesta.
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Capitolul V

CORPURI ROTUNDE
Competenţe specifice
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 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în
corpuri rotunde sau pe desfăşurările acestora
 Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea prin desen, în
plan, a corpurilor rotunde
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii
corpurilor rotunde şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de
măsuri de unghiuri din corpuri rotunde
 Calcularea ariilor şi volumului corpurilor rotunde
 Clasificarea corpurilor rotunde după anumite criterii date sau alese
 Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj geometric; rezolvarea problemei
obţinute şi interpretarea rezultatului
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Definiţie:
Un corp geometric care este mărginit parţial sau total de suprafeţe neplane (curbe) se numeşte corp rotund.

A

Definiţii:
Aria laterală a unui corp rotund, notată Al, reprezintă aria suprafeţei
laterale a acestuia.
Aria totală a unui corp rotund, notată At, reprezintă suma dintre aria
laterală a corpului rotund şi aria bazei (bazelor).
Volumul unui corp rotund, notat V, reprezintă spaţiul (geometric) pe care
îl ocupă acesta.
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Corpurile rotunde studiate în acest capitol sunt: cilindrul circular drept,
conul circular drept, trunchiul de con circular drept şi sfera.
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Lecţia 6. Cilindrul circular drept

Definiţie:
Corpul geometric determinat de două cercuri congruente C1(O1, R) şi
C2(O2, R) situate în plane paralele astfel încât dreapta O1O2 este perpen98 diculară pe aceste plane se numeşte cilindru circular drept.
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Teza 1
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PE-PP MODELE DE TEZE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA

(1p) 2. Rezolvaţi în  ecuaţia

6x – 1 = 11.

EL

Se acordă 1 punct din oficiu.
(1p) 1. Se consideră funcţia f : {–1, 1}  {–1, 1}, f(x) = –x. Stabiliţi
valoarea de adevăr a propoziţiei: „(–1; –1)  Gf.”

(1p) 3. Reprezentaţi grafic funcţia f :    , f(x) = 2x – 3 în sistemul de
axe ortogonale xOy.

AL

(1p) 4. Determinaţi o soluţie din mulţimea    pentru ecuaţia 2x – 3y = 1.

Teza 2
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Se acordă 1 punct din oficiu.
(1p) 1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: „Perechea (2; –5) este
soluţie a ecuaţiei 4x – y = 3.”
(1p) 2. Rezolvaţi în  ecuaţia 1,(6)x + 2 = 0,75.
(1p) 3. Se consideră funcţia g :   , g(x) = x2. Aflaţi media aritmetică
a numerelor g(1) şi g(3).
(1p) 4. Determinaţi cel mai mic număr natural care verifică următoarea inecuaţie: 5 – 2 2x < 1.
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(1p) 5. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale inecuaţia:
2
0,(6)x – 1  0, 2 x.
5
(1p) 6. Suma a două numere este egală cu 45. Aflaţi cele două numere,
ştiind că prin împărţirea lor se obţine câtul 5 şi restul 3.
(1p) 7. Aflaţi aria laterală a unei prisme triunghiulare regulate care are muchia
bazei de 2 3 cm şi perimetrul unei feţe laterale egal cu 10 3 cm.
(1p) 8. Calculaţi volumul cubului care are aria totală egală cu 36 cm2.
(1p) 9. În piramida patrulateră regulată VABCD cu vârful în V notăm cu M
mijlocul muchiei [BC]. Dacă muchia bazei piramidei este de 4 cm şi
m[(AB, VM)] = 60º, aflaţi aria totală şi volumul piramidei.

119

ALGEBRĂ

EL

A

CAPITOLUL V – FUNCŢII .................................................................................................. 5
Lecţia 1. Noţiunea de funcţie ...................................................................................... 5
Lecţia 2. Graficul funcţiei ......................................................................................... 11
Lecţia 3. Funcţia de tipul f :    , f(x) = ax + b, a, b   ............................................14
Lecţia 4. Funcţia de tipul f : A   , f(x) = ax + b, a, b   şi A ⊂  .......................... 21
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 24
Aplicăm ce am învăţat .............................................................................................. 26

45

Cuprins

R

AL

CAPITOLUL VI – ECUAŢII, INECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII ............................................... 28
Lecţia 5. Ecuaţii de forma ax + b = 0, a, b   , a  0, x   ..................................... 28
Lecţia 6. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor .............................................. 33
Lecţia 7. Ecuaţii de forma ax + by + c = 0, a, b, c   , a  0 sau b  0 şi (x; y)     ..... 36
Lecţia 8. Sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute ................................................ 39
Lecţia 9. Probleme care se rezolvă cu ajutorul sistemelor de două ecuaţii cu două
necunoscute............................................................................................. 45
Lecţia 10. Inecuaţii de forma ax + b > 0 (, <, ), x, a, b   , a  0 ............................. 49
Lecţia 11. Ecuaţii de forma ax2 + bx + c = 0, x, a, b, c   , a  0 ................................ 54
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 59
Aplicăm ce am învăţat .............................................................................................. 61

GEOMETRIE

A

PA

CAPITOLUL IV – POLIEDRE ......................................................................................................62
Lecţia 1. Paralelipipedul dreptunghic ......................................................................... 63
Lecţia 2. Cubul ........................................................................................................ 67
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 71
Lecţia 3. Prisma regulată .......................................................................................... 72
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 78
Lecţia 4. Piramida regulată ....................................................................................... 79
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 86
Lecţia 5. Trunchiul de piramidă regulată .................................................................... 87
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ........................................................... 93
Aplicăm ce am învăţat .............................................................................................. 95

ED

IT

U
R

CAPITOLUL V – CORPURI ROTUNDE ................................................................................ 98
Lecţia 6. Cilindrul circular drept................................................................................ 98
Lecţia 7. Conul circular drept ...................................................................................102
Lecţia 8. Trunchiul de con circular drept ...................................................................107
Lecţia 9. Sfera ........................................................................................................112
Să ne verificăm cunoştinţele: teste de evaluare ..........................................................116
Aplicăm ce am învăţat .............................................................................................117
MODELE DE TEZE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA ..............................................................119
TESTE DE EVALUARE FINALĂ .........................................................................................121
MODELE DE TESTE DE EVALUARE NAŢIONALĂ ..................................................................124
INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI ......................................................................................................175

