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Capitolul I
Mulimea numerelor întregi
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Algebr

C1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate

C2. Utilizarea operaiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuaiilor i
a inecuaiilor

R
AL

C3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea parantezelor în efectuarea
operaiilor cu numere întregi

C4. Redactarea etapelor de rezolvare a ecuaiilor i a inecuaiilor studiate
în mulimea numerelor întregi
C5. Interpretarea unor date din probleme care se rezolv utilizând
numerele întregi

PE-PP
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C6. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei situaii date, rezolvarea
ecuaiei sau inecuaiei obinute i interpretarea rezultatului

1.1. Numr întreg. Mulimea numerelor întregi.
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La televizor sau la radio auzii zilnic „buletinul meteo”.
Temperaturile pot fi pozitive, zero sau negative.
+3° C
se citete „plus 3 grade Celsius”
+28° C se citete „plus 28 de grade Celsius”
–5° C
se citete „minus 5 grade Celsius”
–14° C se citete „minus 14 grade Celsius”
Temperaturile negative, zero sau pozitive se înregistreaz cu ajutorul
termometrului.

Dac dorim s tim înlimea unui munte
sau reperele unei epave de pe fundul oceanului, înseamn c dorim s tim altitudinea.
Altitudinea se msoar luând ca reper nivelul
mrii, care este considerat zero (0) metri.
Vârful unui deal sau înlimea unui munte
se exprim printr-un numr precedat de

Matematic. Clasa a VI-a
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Opusul unui numr întreg. Reprezentarea pe
ax a numerelor întregi

5
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Exemple:
1. În luna septembrie, o firm a încasat 10 000 lei pe marfa vândut (creditul este
+10 000 lei) i a cheltuit 5000 lei (debitul este –5000 lei). Soldul acestei luni este pozitiv,
adic +5000 lei, deoarece s-a încasat mai mult cu 5000 lei decât s-a cheltuit.
2. În luna octombrie, o firm a încasat 300 000 lei (creditul este +300 000 lei) i a
cheltuit 400 000 lei (debitul este –400 000 lei). Soldul acestei luni este negativ, adic
–100 000 lei, deoarece s-a încasat mai puin cu 100 000 lei decât s-a cheltuit.

45

semnul „+”, iar un punct de pe fundul unui ocean se exprim printr-un numr precedat
de semnul „–”.
În cadrul firmelor comerciale se folosesc noiunile de credit, debit i sold.

În exemplele date s-au întâlnit numere precedate de semnul „+” sau de semnul „–”.
Aceste numere sunt numere întregi.

R
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Se numete numr întreg numrul natural 0 sau orice numr natural diferit de 0
precedat fie de semnul „+” (plus), fie de semnul „–” (minus).

Observaii:

 Mulimea numerelor întregi se noteaz cu ].

PA

 Mulimea {+1, +2, +3, …} este o submulime a mulimii numerelor întregi, se
noteaz cu ]∗+ i se numete mulimea numerelor întregi pozitive.
 Mulimea {–1, –2, –3, …} este o submulime a mulimii numerelor întregi, se
noteaz cu ]∗− i se numete mulimea numerelor întregi negative.
 Mulimea numerelor întregi negative împreun cu mulimea numerelor întregi
pozitive i cu numrul natural 0 formeaz mulimea numerelor întregi, adic, avem:
] = ]∗− ∪ {0} ∪ ]∗+ i notm ] = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...}.

–3
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 Mulimea {0; +1; +2; +3; …} se numete mulimea numerelor întregi nenegative.
 Se numete opusul unui numr întreg diferit de zero acel numr întreg care se
obine din numrul întreg considerat prin schimbarea semnului acestuia. Opusul
numrului întreg 0 este numrul întreg 0. Opusul numrului întreg +2 este numrul
întreg −2, iar opusul numrului întreg −5 este numrul întreg +5.
 Numerele întregi pot fi reprezentate pe axa numerelor. Axa numerelor este o
dreapt pe care am fixat: un punct numit origine, un sens pozitiv i o unitate de
msur.
u.m.
… C'
B'
A'
O
A
B
C …
–1

0

+1

+2

+3

S reprezentm pe axa numerelor i numerele naturale.
u.m.
…
–3

6

–2

–2

–1

0

1

2

3

+1

+2

+3

…

 Numrul 0 nu este nici pozitiv i nici negativ.
 Numerele întregi negative sunt folosite pentru a descrie: adâncimi sub nivelul
mrii, temperaturi exprimate în grade Celsius sub limita de înghe, datorii.
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Exemple:
1. În ziua de 2 februarie 2009, la ora 6 dimineaa, temperatura a fost de –9°C (minus 9
grade Celsius).
2. În Oceanul Atlantic s-a gsit, la adâncimea de 4375 m, o epav. Adâncimea poate fi
exprimat ca fiind –4375 m, raportat la nivelul mrii.
3. Pasul Predeal se afl la înlimea de 1040 m. Altitudinea Pasului Predeal, raportat
la nivelul mrii, poate fi exprimat ca fiind +1040 m.
4. Dac încasrile unei societi comerciale au fost de 5 milioane lei i plile au fost
de 3 milioane lei, atunci soldul este de 2 milioane lei (+2 milioane lei).
5. Dac încasrile unei societi comerciale au fost de 2 milioane lei i plile au fost
de 3 milioane lei, atunci soldul este negativ (–1 milion lei), adic societatea are o datorie
de 1 milion de lei.
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Se observ c orice numr natural n coincide cu numrul întreg +n i notm +n = n.
Astfel, se poate scrie `* = ]+ sau ` ⊂ ].

PA

Privii axa numerelor i observai c exist puncte egal deprtate de origine. Punctele A
i A', punctele B i B' sunt egal deprtate de originea axei. Dac dou numere nenule
corespund pe ax la dou puncte egal deprtate de punctul O (originea axei), atunci cele
dou numere sunt opuse.
Exemple:
1. Numerele –1 i 1 corespunztoare punctelor A' i A sunt opuse.
2. Numerele –3 i 3 corespunztoare punctelor C' i C sunt opuse.

Atenie!

A

În general, dac notm cu a un numr natural nenul, atunci:
 opusul numrului întreg pozitiv +a este numrul întreg negativ –a;
 opusul numrului întreg negativ –a este numrul întreg pozitiv +a.

O O O activiti de învare O O O
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1. Completai corect propoziiile:
a) Orice numr natural este … .
b) Opusul unui numr întreg diferit de zero este … .
c) Axa numerelor este … .
2. Reprezentai pe axa numerelor urmtoarele numere întregi:
a) –5; +1; 0; –1; +2; –4;
b) –7; +4; –3; 0; +13; –2; +5;
c) –5; –3; 4; –7; 3; +5;
d) 50; –50; 30; –20; +20; 10; –10; 0.
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 Opusul numrului negativ –3 se noteaz cu – (–3) i este egal cu numrul pozitiv +3,
adic – (–3) = +3.
 Opusul numrului pozitiv +4 se noteaz cu – (+4) i este egal cu numrul negativ
–4, adic – (+4) = –4.

7

3. Precizai care dintre numerele de mai jos sunt naturale i care sunt întregi:

4
; –13; 41;
b) –3; 0; 83; +15; + 43; –17.
2
4. Care dintre incluziunile urmtoare este corect: ` ⊂ ] sau ] ⊂ `?
Justificai. Dai exemple.
5. Se consider mulimea A = {–3, 0, 2}. Scriei toate submulimile mulimii A.
6. Completai tabelele de mai jos:
+3 –14

0

+11 –13

2

–3

4

–7

b)

a
–a –15 +13

0

–17

–1

1

–7

+5

+4

–3

0

+3

+4

–8

a
–a

7

13
–14 +15

7. Pe o ax avem reprezentate numerele:

–12

+5 –12

–5

–17
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c)

2

A

a
–a

EL

a)
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a) –17; +3; 0;

u.m.

PA

–4
–3
–1
0
+1
+2
+4
a) Scriei numerele întregi pozitive reprezentate pe ax.
b) Scriei numerele întregi negative reprezentate pe ax.
c) Scriei perechile de numere întregi opuse reprezentate pe ax.
d) Sunt numere naturale reprezentate pe ax?
8. Scriei mulimea A, format din opusele elementelor mulimii:
a) M = {–2, +3, 0, –444, –3, +7, +2};
b) M = {x ∈ ] | –4 ≤ x ≤ 3}.
9. Precizai numerele care au, respectiv, opusele: –7, +5, –3, 0, +2, –1, +6, –4.
10. Scriei câte trei elemente aparinând mulimilor:

b) ];

A

a) `;

c) ] \ `;

d) ] ∩ `;

e) ]–;

f) ]+.

U
R

PE Aplicare i exersare **

a) sunt mai mari decât –4 i mai mici decât +3;
b) sunt mai mici sau egale cu 4 i mai mari sau egale cu –3;
c) sunt cinci numere întregi consecutive, cel mai mic dintre ele fiind –3.
12. Fie irul de numere întregi: –14, –7, 0, …, 28.
a) Completai numerele care lipsesc din ir.
b) Scriei opusele numerelor din ir.
13. Stabilii valoarea de adevr a propoziiilor:
1
b) –3,7 ∉ ];
c)
∈ ];
d) –4 ∉ ];
a) 2,5 ∈ ];
4
e) +2 ∈ ` ∩ ];
f) –7 ∈ ] \ `;
g) ` ∩ ] = ];
h) ` ∪ ] = ];
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11. Scriei numerele întregi în fiecare dintre cazurile:

8

i) ` \ ] = ∅;

j) ] \ ` = ∅;

k) +5 ∈ ` \ ];

l) –4 ∈ ` ∩ ].
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Geometrie

Competene specifice
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Capitolul I
Triunghiul
C1. Recunoaterea unor elemente de geometrie plan asociate noiunii de
triunghi

R
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C2. Calcularea unor lungimi de segmente, msuri de unghiuri în contextul
geometriei triunghiului
C3. Utilizarea criteriilor de congruen i a proprietilor unor triunghiuri
particulare pentru determinarea caracteristicilor unei configuraii
geometrice
C4. Exprimarea în limbaj geometric simbolic i figurativ a caracteristicilor
triunghiurilor i ale liniilor importante în triunghi

PA

C5. Analizarea unor construcii geometrice în vederea evidenierii unor
proprieti ale triunghiurilor
C6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaii date legate de
geometria triunghiului, rezolvarea problemei obinute i interpretarea
rezultatului

1.1. Triunghi. Definiie. Elemente. Clasificare.

A

PE-PP
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Definiie: Fiind date trei puncte necoliniare A, B, C, se numete triunghi determinat
de punctele A, B, C mulimea format de cele trei puncte, împreun
A
cu mulimea tuturor punctelor segmentelor AB, BC i CA. (fig. 1).

Observaii:
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 Triunghiul este o mulime de puncte din plan, adic o figur B
C
geometric, care are trei laturi, trei vârfuri i trei unghiuri.
Fig. 1
 Triunghiul determinat de punctele A, B, C se poate nota ΔABC,
ΔACB, ΔBAC, ΔBCA, ΔCAB, ΔCBA (la citirea unui triunghi literele A,
B, C pot fi aezate în orice ordine dorim).
 Punctele A, B, C se numesc vârfurile triunghiului. Segmentele AB, BC, CA se
numesc laturile triunghiului. Unghiurile ABC, BCA, CAB se numesc unghiurile
triunghiului.

Matematic. Clasa a VI-a

Perimetrul triunghiului
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A

Definiie: Suma lungimilor laturilor unui triunghi se numete perimetrul triunghiului, se noteaz cu P i
P = AB + BC + CA.

EL

Observaie:
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 Semisuma lungimilor laturilor unui triunghi se numete semiperimetrul triunAB + BC + CA
ghiului, se noteaz cu p, unde p =
.
2
Definiii:  Un punct se numete interior unui triunghi, dac punctul este interior
fiecrui unghi al triunghiului.
 Mulimea tuturor punctelor interioare unui triunghi, se numete interiorul
triunghiului.
 Un punct care nu se afl pe laturile triunghiului i care nu este nici interior
triunghiului se numete punct exterior triunghiului, iar mulimea tuturor punctelor
exterioare unui triunghi formeaz exteriorul triunghiului.

PA

Definiie: Un triunghi care are laturile de lungimi diferite se numete triunghi scalen
(fig. 2).

Observaii:

 Triunghiul scalen se mai poate defini ca un triunghi în care
oricare dou laturi nu sunt congruente.
 În figura 2, AB = 3 cm, AC = 2 cm i BC = 2,5 cm.

C

B

A

Definiie: Un triunghi cu dou laturi congruente se numete
triunghi isoscel, iar cea de-a treia latur se numete baza1
triunghiului isoscel.

A

Fig. 2
A

 Triunghiul ABC din figura 3 este isoscel.
 Laturile congruente sunt AB i AC (AB = AC)
 Latura BC este baza triunghiului isoscel ABC.

ED
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C

B
Fig. 3

Definiie: Un triunghi cu toate laturile congruente se numete
triunghi echilateral.

IT
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Observaii:

A

Observaii:

 Triunghiul ABC din figura 4 este triunghi echilateral.
 Toate laturile sunt congruente AB = AC = BC.

1

45

 În triunghiul ABC, latura BC se opune unghiului A i, reciproc, unghiul A este
opus laturii BC, iar unghiurile B i C sunt alturate laturii BC.
 Pentru lungimile laturilor unui triunghi ABC, se mai folosesc notaiile: AB = c, AC =
= b, BC = a.
 Dac nu exist posibilitatea unor confuzii pentru unghiurile triunghiului ABC se pot
folosi i notaiile 'ABC = 'B, 'BAC = 'A, 'ACB = 'C.

C

B
Fig. 4

Foarte probabil c denumirea de „baz” provine din preferina de a desena triunghiul isoscel cu „baza în jos”.
Desigur, aceast preferin nu impune din punct de vedere geometric nimic. De altfel, i în aceast carte apar
frecvent triunghiuri isoscele „cu baza în sus”.

Observaii:
A

B
Fig. 5

A

 Triunghiul ABC din figura 5 este triunghi ascuitunghic.
 Toate unghiurile triunghiului sunt ascuite: A < 90°, B < 90°,
C < 90°.

45

 Un triunghi echilateral este totodat triunghi isoscel, oricare dou dintre laturile lui
sunt congruente (AB = AC, AB = BC, AC = BC).
C
Definiie: Un triunghi care are toate unghiurile ascuite se
numete triunghi ascuitunghic.

EL

Definiie: Un triunghi care are un unghi drept se numete triunghi dreptunghic.
C
Laturile care formeaz unghiul drept se numesc catete, iar latura opus
unghiului drept se numete ipotenuz.

Observaii:

A

B

Fig. 6

C

R
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 Triunghiul ABC din figura 6 este triunghi dreptunghic ('A = 90°).
 AB i AC sunt catete, BC este ipotenuz.
Definiie: Un triunghi care are un unghi obtuz se numete
triunghi obtuzunghic.

Observaie:

 Triunghiul ABC din figura 7 este triunghi obtuzunghic ('A >
> 90°).

B

A
Fig. 7

PE Înelegere *

PA

O O O activiti de învare O O O
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1. Desenai trei puncte necoliniare M, N, P i triunghiul determinat de cele trei puncte.
Denumii vârfurile, laturile i unghiurile triunghiului.
2. Desenai un triunghi ABC i precizai:
a) latura opus unghiului A;
b) unghiul opus laturii AB;
c) unghiurile alturate laturii BC.
3. Fie patru puncte P, Q, R, H astfel încât oricare trei sunt necoliniare. Câte triunghiuri
determin cele patru puncte? Denumii aceste triunghiuri.
A
Fig. 8
4. Privii figura 8. Scriei apoi:
E
a) triunghiurile din figur care au ca latur comun pe AB;
F
b) triunghiurile din figur care au ca unghi comun pe 'FBD; C
B
D
c) numrul triunghiurilor din figur.
M
5. Urmrii figura 9 i stabilii valoarea de adevr a propoziiilor:
Q
a) Q ∈ ΔMNP;
b) S ∈ int(ΔMNP);
T
Fig. 9
S
c) R ∉ ΔMNP;
d) T ∈ int(ΔMNP);
N
P
e) T ∉ ext(ΔMNP);
f) S ∈ ext(ΔMNP).
R
6. Când spunem c un triunghi este isoscel? Dar echilateral? Dar dreptunghic? Dar
obtuzunghic? Dar ascuitunghic?
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7. Un triunghi dreptunghic PQR are catetele PQ i QR. Precizai care este ipotenuza i
care este unghiul drept.
8. Stabilii natura triunghiului ABC tiind c:
a) AB = 4 cm, BC = 5 cm, AC = 6 cm;
b) AB = AC = 6 cm i BC = 4 cm;
c) AB = AC = BC = 6 cm.
9. Stabilii natura triunghiului LMP tiind c:
a) 'M = 90°, LM = 4 cm, MP = 4 cm;
b) 'M = 110°, LM = MP = 3 cm;
c) 'M = 45°, 'L = 65°, 'P = 70°.
PE Aplicare i exersare **

U
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10. Fie s unul dintre semiplanele determinate de o dreapt d. Desenai dou triunghiuri
care s aib o latur comun inclus în d i câte un vârf în semiplanul s.
11. Desenai un triunghi MNP i fixai punctele:
a) A i B în interiorul triunghiului;
b) C i D care s aparin triunghiului;
c) E i F în exteriorul triunghiului.
12. Calculai perimetrul unui triunghi dac:
a) semiperimetrul este 5,7 cm;
3
b) AB = 4 cm, BC =
⋅ AB i lungimea laturii AC este media aritmetic a lungimilor
4
laturilor AB i BC;
c) AB = 30 mm, BC = 1,8 cm i AC = 0,24 dm.
13. Aflai lungimile laturilor unui triunghi ABC tiind c:
a) perimetrul triunghiului este de 9,6 cm, AC este cu 0,8 cm mai mare decât AB i
4
din BC;
reprezint
5
b) perimetrul este 24 cm i lungimile laturilor sunt numere naturale pare,
consecutive.
14. Se consider un triunghi ABC i un punct D între A i B. Calculai lungimea laturii
CD dac perimetrele triunghiurilor ACD, BCD i ABC sunt egale cu 11 cm, 9 cm i,
respectiv, 14 cm.

Matematic. Clasa a VI-a
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15. Dac BC = a, AC = b, AB = c, stabilii dac punctele A, B, C sunt coliniare în fiecare
dintre cazurile:
b) a = 8 cm, b = 11 cm, c = 3 cm.
a) a = 7 cm, b = 5 cm, c = 8 cm;
16. Se consider un triunghi ABC i un punct D situat pe latura BC. Dac PΔABD = 19 cm,
PΔACD = 26 cm i AD = 8 cm, aflai PΔABC.
17. Aflai lungimile laturilor triunghiului ABC, tiind c perimetrul su este de 106 cm,
lungimea laturii AB este 40% din lungimea laturii AC, iar lungimea laturii AC este 80%
din lungimea laturii BC.
18. Stabilii natura triunghiului MNP dac:
b) MN = 4 cm, MP = 4 cm i 'M = 90°;
a) 'M = 110°;
MN
=
3,2
cm,
NP
=
0,32
dm
i
MP
=
32
mm.
c)
122
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