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1. Teste cu exerciţii şi probleme recapitulative pentru

PE

 TESTUL 1 

a) | a | :
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1
1. Fie numărul raţional a  1 . Calculaţi:
2

EL

ALGEBRĂ
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pregătirea testării iniţiale

1
;
2

b) a 

1
;
2
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Recapitulare şi evaluare
iniţială

c) 3a 

1
;
2

1
1
;
e)  a   3  4 .
2
2
2. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a și b în fiecare dintre
cazurile:
a) a = 25 și b = 2  32;
b) a = 27 și b = 48;
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d)  a  2
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b)

600
216
;

24
54

8  3 18 

a)
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3  2  4 5 3  2 7 3 2 7 3 .

6. Descompuneți următoarele expresii în produs de factori primi ireductibili:
b) 4x(x + 1) – 3(x + 1);
c) (x + 1)2 – 9;
a) 3x3 + 6x2 + 3x;
2
2
e) x – 8x + 12;
f) x3 + 3x2 – 4x – 12.
d) x + 6x + 8;

7  4 3  19  8 3

*
7. Determinaţi elementele mulţimii A 
  .
x  
x3
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c) a = 6 3 și b = 8 3 ;
d) a = 3  1 și b = 3  1.
3. Determinaţi mulţimea soluţiilor pentru fiecare dintre ecuaţiile următoare:
x  2 x  1 5x  3
a) (x – 1)(x + 1) – x(x + 2) = x – 10;
b)

 ;
3
2
6
2
c) (x + 2) = 16;
d) x – 3 = 6.
4. Preţul unui obiect s-a redus cu 15%. Ştiind că preţul acestuia s-a micşorat cu 30 lei,
stabiliţi preţul iniţial al obiectului.
5. Efectuaţi calculele:

5
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Capitolul I
Relaţii între puncte,
drepte şi plane
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Geometrie

Competenţe specifice

R
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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

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
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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

ED
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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, …

Matematică. Clasa a VIII-a

A

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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Dreapta. Este formată din puncte şi se reprezintă printr-un fir de aţă foarte subţire
întins la nesfârşit în ambele sensuri. Se notează cu litere mici: a, b, d, …
Dacă punctele A şi B sunt pe o dreaptă, atunci putem nota dreapta cu AB.
m
d
B
A


B
A


Planul. Poate fi asemănat cu suprafaţa liniştită a unei ape. De asemenea, planul este
nesfârşit în toate direcţiile. Se notează cu litere din alfabetul grec: , , , , … Un plan
care conţine trei puncte necoliniare A, B şi C se notează prin (ABC). Planul se reprezintă
printr-un paralelogram.

Propoziţii despre puncte, drepte şi plane
P1. Prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una. Orice dreaptă are cel puţin
două puncte distincte.
d
B
A

PA

P2. (Axioma paralelelor sau Postulatul lui Euclid). Într-un plan, printr-un punct
exterior unei drepte se poate duce o paralelă şi numai una la acea dreaptă.

A


d'
d
B

P3. Fiind date trei puncte necoliniare, există un plan

P4. Dacă două puncte distincte A şi B sunt situate
într-un plan, atunci dreapta determinată de ele are toate
punctele în acel plan.
P5. Dacă două plane distincte au un punct comun,
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şi numai unul care să le conţină. Într-un plan există cel
puţin trei puncte necoliniare.
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atunci ele mai au cel puţin încă un punct comun.
Consecinţă: Dacă două plane distincte au un punct
comun, atunci ele au o dreaptă comună.
P6. Există patru puncte nesituate în acelaşi plan
(acestea se numesc necoplanare).

A




C



B





A




A


d

B


d

D

B
A
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1. Se consideră punctele A, B, C, D necoplanare, oricare trei dintre puncte fiind neco-

liniare.
a) Determinați câte drepte se pot obține unindu-le două câte două.

A

b) Dacă AABC = 84 cm2, d(A, BC) = 14 cm și d(D, BC) = 15 cm, calculați ABCD.
Soluție:
D
a) Dreptele sunt: AB, AC, AD, BC, BD și CD, deci 6 drepte.
BC  14
BC  d( A, BC )
b) AABC =
; 84 =
 BC = 12 cm.
2
2
12  15
BC  d(D, BC)
ABCD =
 ABCD = 90 cm2.
 ABCD =
A
2
2
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Problemă rezolvată:
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   activităţi de învăţare   

B

PE Înţelegere *

1. Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect:

PA

a) Trei puncte necoliniare determină un …………….. .
b) Prin două puncte distincte trece o …………….. şi numai una.
c) Dacă două plane distincte au un punct comun, atunci ele au o …………….. comună.
d) Patru puncte necoplanare determină …………….. drepte.
2. Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecăreia dintre următoarele propoziţii:
a) Oricare trei puncte sunt coplanare.
b) Patru puncte coliniare sunt coplanare.
c) Dacă două plane au două puncte comune, atunci ele au o dreaptă comună.
d) Patru puncte, dintre care oricare trei sunt coliniare, determină o dreaptă.
3. Scrieţi toate dreptele determinate de punctele date în figura de mai jos.
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PE Aplicare şi exersare **

ED

IT

4. Fiind date patru puncte A, B, C şi D, stabiliţi câte drepte se pot obţine unindu-le două

câte două în fiecare din situaţiile:
a) oricare trei dintre puncte sunt necoliniare;
b) trei dintre puncte sunt coliniare;
c) punctele sunt necoplanare.
5. a) Câtor drepte poate să le aparţină un punct dat?
b) Câtor plane pot să le aparţină două puncte distincte date?
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PE Aprofundare şi performanţă ***



7. Fie triunghiul echilateral ABC de latură 24 cm şi M un punct ce nu aparţine planului

EL

(ABC), astfel încât MA = MB = MC = 12 3 cm.
a) Dacă D  (BC) astfel încât [BD]  [DC], calculaţi aria triunghiului MAD.
b) Dacă MN  AD, N  (AD), calculaţi lungimea segmentului MN.
8. Fie triunghiul echilateral ABC şi M un punct nesituat în planul (ABC), astfel încât MA =

R
AL

= 6 cm, MB = MC = 6 3 cm şi MD = 6 2 cm, unde D  (BC) şi [BD]  [DC]. Stabiliţi
natura triunghiului MAD şi calculaţi aria acestuia.
9. Se consideră pătratul ABCD de latură AB = 12 cm şi M un punct nesituat în planul
pătratului, astfel încât MA = 12 cm, MB = MC = 6 10 cm. Ştiind că N  (BC), astfel încât
[BN]  [NC], stabiliţi natura triunghiului MAN şi aflaţi aria acestui triunghi.
10. Punctele M, A, B şi C sunt situate astfel încât AB = AC = 26 cm, MB = MC =

PA

= 8 10 cm, MA = 6 cm şi BC = 48 cm, M  (ABC).
a) Dacă D este mijlocul segmentului BC, stabiliţi dreapta de intersecţie a planelor
(MAD) şi (ABC).
b) Calculaţi aria triunghiului MAD.
PE-PP

Supermate ****

11. Într-un plan sunt date 5 puncte distincte A, B, C, D, E, şi în afara lui un punct P.
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a) Care este cel mai mic număr de drepte care să treacă prin cel puţin două dintre ele?
b) Dar cel mai mare număr?
12. Într-un plan  se consideră trei puncte necoliniare A, B, C şi în afara acestuia două
puncte distincte D şi E.
a) Care este numărul minim de drepte determinate de câte două dintre aceste puncte?
b) Dar numărul maxim?
13. Cinci puncte distincte situate într-un plan şi un punct exterior acestui plan pot determina 9 drepte?
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PE-PP

2. Determinarea planului

1. Trei puncte necoliniare determină un plan (fig. 1).
2. O dreaptă şi un punct care nu-i aparţine determină un plan (fig. 2).

Fig. 1




A

C


A

B
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6. În figura alăturată punctele A, B, C   şi D  , M  ,
M
iar D  AM.
D
a) Stabiliţi câte drepte distincte se pot obţine unind punctele
A
două câte două.
b) Stabiliţi dreptele de intersecţie ale planelor (MAB), 
(DBC) şi (MAC) cu planul .
c) Stabiliţi dreapta de intersecţie a planelor (BDC) cu (MAC).



d

Fig. 2
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