45
EL

A

Dan ZAHARIA
Maria ZAHARIA
Sorin PELIGRAD

clasa a V-a
partea a II-a
ediia a X-a

mate 2000 – consolidare

Matematic. Clasa a V-a

ED

IT

U
R

A

PA

R
AL

matematic
aritmetic
algebr
geometrie

3

A

Referin tiinific: Lucrarea a fost definitivat prin contribuia i recomandrile Comisiei tiinifice i
metodice a publicaiilor Societii de tiine Matematice din România. Aceasta i-a dat avizul favorabil în
ceea ce privete alctuirea i coninutul matematic.

R
AL

EL

Redactare: Andreea Roca
Tehnoredactare: Carmen Rdulescu
Pregtire de tipar: Marius Badea
Design copert: Mirona Pintilie

A

51

PA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
ZAHARIA, MARIA
Matematic : aritmetic, algebr, geometrie : clasa a V-a /
Maria Zaharia, Dan Zaharia, Sorin Peligrad. - Ed. a 10-a. - Piteti :
Paralela 45, 2021
2 vol.
ISBN 978-973-47-3398-9
Partea 2. - 2021. - ISBN 978-973-47-3406-1
I. Zaharia, Dan
II. Peligrad, Sorin

COMENZI – CARTEA PRIN POT

U
R

EDITURA PARALELA 45
Bulevardul Republicii, Nr. 148, Cldirea C1, etaj 4, Piteti,
jud. Arge, cod 110177
Tel.:
0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918
Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492
E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro
sau accesai www.edituraparalela45.ro

IT

Matematic. Clasa a V-a

ED

2

45

Acest auxiliar didactic este aprobat pentru utilizarea în unitile de învmânt preuniversitar prin
O.M.E.N. nr. 3022/08.01.2018.
Lucrarea este elaborat în conformitate cu Programa colar în vigoare pentru clasa a V-a, aprobat
prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017.

Tiparul executat la tipografia Editurii Paralela 45
E-mail: tipografie@edituraparalela45.ro

Copyright ¤ Editura Paralela 45, 2021
Prezenta lucrare folosete denumiri ce constituie mrci înregistrate,
iar coninutul este protejat de legislaia privind dreptul de proprietate intelectual.
www.edituraparalela45.ro

45

Aritmetic. Algebr

PP

A

Fracii zecimale
Competene specifice
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1.2. Identificarea fraciilor ordinare sau zecimale în contexte variate
• Utilizarea unor reprezentri grafice variate pentru ilustrarea fraciilor
echiunitare, subunitare, supraunitare
• Verificarea echivalenei a dou fracii prin diferite reprezentri
• Scrierea unui procent sub form de fracie ordinar (de exemplu, 20% se scrie
20
sub forma
)
100
• Identificarea unor date statistice din diagrame, tabele sau grafice
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3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor cu fracii ordinare sau
zecimale
• Aplicarea algoritmilor de împrire a unei fracii zecimale la un numr natural
sau la o fracie zecimal cu un numr finit de zecimale nenule
• Transformarea fraciilor ordinare în fracii zecimale i invers
• Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu fracii
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2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti ale operaiilor
aritmetice
• Introducerea i scoaterea întregilor dintr-o fracie ordinar
• Înmulirea i împrirea unei fracii zecimale cu un numr finit de zecimale
nenule cu 10, 100, 1000
• Scrierea unei fracii zecimale cu un numr finit de zecimale nenule ca un
produs dintre un numr zecimal i o putere a lui 10; scrierea unei fracii
zecimale cu un numr finit de zecimale nenule ca un cât dintre un numr
zecimal i o putere a lui 10
• Calcularea unei fracii echivalente cu o fracie dat, prin amplificare sau
simplificare
• Simplificarea unei fracii ordinare în vederea obinerii unei fracii ireductibile
(prin simplificri succesive, dac este cazul)
• Efectuarea de operaii cu numere raionale exprimate sub form de fracie
zecimal i/sau ordinar
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5.2. Analizarea unor situaii date în care intervin fracii pentru a estima sau
pentru a verifica validitatea unor calcule
• Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor zecimale cu un numr finit de
zecimale nenule folosind aproximarea acestora
• Analizarea unor scheme, modele sau algoritmi pentru rezolvarea unor probleme practice care implic utilizarea operaiilor cu fracii ordinare sau
zecimale i ordinea efecturii operaiilor
• Evidenierea, pe cazuri concrete, a relaiei dintre volum i capacitate
• Estimarea msurilor unor mrimi caracteristice ale unor obiecte din mediul
înconjurtor (capacitate, mas, pre)
• Estimarea mediei unui set de date; compararea estimrii cu valoarea
determinat prin calcule
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4.2. Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor în situaii date
• Încadrarea unei fracii zecimale între dou numere naturale consecutive
• Utilizarea limbajului specific pentru determinarea unei fracii dintr-un numr
natural n, multiplu al numitorului fraciei
• Utilizarea limbajului adecvat pentru exprimarea unor transformri monetare
(inclusiv schimburi valutare)
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6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei situaii date, în
context intra i interdisciplinar (geografie, fizic, economie etc.)
• Formularea unor probleme cu fracii, pe baza unor scheme sau reguli date i
rezolvarea acestora prin metode aritmetice (metoda reducerii la unitate,
metoda comparaiei, metoda mersului invers etc.)
• Reprezentarea datelor statistice folosind softuri matematice
• Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme pornind de la un set
de informaii cu caracter cotidian sau tiinific (fizic, economic etc.)

6

1. Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri
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ale lui 10 sub form de fracii zecimale. Transformarea
unei fracii zecimale, cu un numr finit de zecimale
nenule, într-o fracie ordinar
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Fracie ordinar
1 1 3 5
, , , sunt exemple de fracii ordinare.
2 4 2 7
m
Orice fracie ordinar se scrie sub forma
, unde m, n ∈ ` i n ≠ 0 . Numrul n este
n
numitorul fraciei i arat c întregul a fost împrit în n pri egale. O parte din cele n
pri egale se numete unitate fracionar. Numrul m este numrtorul fraciei i arat
câte uniti fracionare s-au luat.

PA

Fracie zecimal
În practic cele mai întâlnite uniti fracionare sunt: zecimea, sutimea, miimea,
zecimea de miime, sutimea de miime, milionimea. S le definim:
 dac împrim un întreg în 10 pri egale, atunci o parte este o zecime i este
1
;
reprezentat de fracia ordinar
10
 dac împrim un întreg în 100 de pri egale, atunci o parte este o sutime i este
1
.
reprezentat de fracia ordinar
100
La fel se definesc miimea, zecimea de miime, sutimea de miime, milionimea.
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Exemplu: S considerm o bar de metal cu lungimea de un metru. Împrim bara în
10 pri egale, apoi în 100 de pri egale i apoi în 1000 de pri egale.
1
m = 1 dm ;
 o zecime din bar va avea lungimea de 1 dm:
10
1
m = 1 cm ;
 o sutime din bar va avea lungimea de 1 cm:
100
1
 o miime din bar va avea lungimea de 1 mm:
m = 1 mm .
1000
S considerm acum o bar cu lungimea de 12 m 5 dm 7 cm i 9 mm. S exprimm
lungimea barei în metri:
5
7
9
5
7
9 ·
§
lungimea = 12 m + m +
m+
m = ¨12 + +
+
¸m .
10
100
1000
10
100
1000
©
¹
5
7
9
În practic 12 + +
+
se scrie foarte simplu astfel: 12,579 (citim
10 100 1000
„doisprezece virgul cinci sute apte zeci i nou”) i spunem c este o fracie zecimal.
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Exemple de fracii zecimale: 2571,87379; 0,5; 1,0012; 41,127 etc. Pentru fracia
zecimal 2571,87379 partea întreag este numrul 2571, iar partea fracionar este
0,87379.
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O fracie zecimal este format din partea întreag i partea zecimal, desprite
prin virgul. Prima cifr din stânga virgulei este cifra unitilor, a doua cifr este cifra
zecilor, a treia este cifra sutelor, apoi urmeaz cifra miilor, zecilor de mii, sutelor de
mii, milioanelor .a.m.d., iar în dreapta virgulei avem cifra zecimilor, sutimilor,
miimilor, zecimilor de miimi, sutimilor de miimi, milionimilor .a.m.d.

Prin urmare:
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Transformarea unei fracii zecimale, cu un numr finit de zecimale nenule,
într-o fracie ordinar
S transformm fracia zecimal 12,579 în fracie ordinar. Vom ine cont de egali5
7
9
12
+
tatea: 12,579 = 12 + +
, de faptul c 12 =
i de egalitile de fracii
1
10 100 1000
12 12000 5
500 7
70
;
ordinare:
=
=
;
=
.
1
1000 10 1000 100 1000
12000 500
70
9
12579
+
+
+
=
.
Deci: 12,579 =
1000 1000 1000 1000 1000

12579 12579
=
.
1000
103
Acest calcul i altele asemntoare conduc la urmtoarea concluzie:
Orice fracie zecimal finit (care are un numr finit de zecimale) poate fi scris ca o
fracie ordinar având numrtorul egal cu numrul obinut prin eliminarea virgulei i
numitorul o putere a lui zece cu exponentul egal cu numrul de zecimale.

PA

12,579 =

70(10 7
700 700(100 7
= = 7 ; 7, 00 = 2 =
= = 7 . În acest fel rezult:
10
1
10
100
1
7 = 7, 0 = 7, 00 = 7, 000 = ... = 7, 00...0 ;
1
1
1
1
1
; 0,001 = 3 =
;
b) 0,1 = ; 0,01 = 2 =
10
10
100
10 1000
201 201
3
3
7021 7021
; 0,003 = 3 =
; 7,021 =
=
c) 2,01 = 2 =
.
10
100
10 1000
103
1000

Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub form de fracii
zecimale
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Exemple: a) 7, 0 =

8

Orice fracie ordinar al crei numitor se poate descompune într-un produs de puteri
ale lui 2 sau ale lui 5 sau ale lui 2 i 5 poate fi scris ca o fracie zecimal.
Exemple: a)

17 5)17
17 ⋅ 5
85
=
=
=
= 0,85 ;
20 22 ⋅ 5 (2 ⋅ 5) 2 102
2

11 2 )11 11 ⋅ 22
44
44
b)
= 2 = 2 2=
= 2 = 0,44 ;
2
25
5
5 ⋅2
(2 ⋅ 5)
10
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Competene specifice
Exemple de activiti de învare 
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Elemente de geometrie
i uniti de msur
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Geometrie
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1.3. Identificarea noiunilor geometrice elementare i a unitilor de msur în
diferite contexte
• Observarea unor figuri geometrice pe modele fizice/desene
• Descrierea i identificarea unor elemente ale figurilor i ale corpurilor geometrice
• Identificarea unor segmente congruente sau unghiuri congruente în configuraii cu axe de simetrie
• Alegerea unitii de msur pentru estimarea lungimilor/distanelor, ariilor i
volumelor în diferite situaii practice

2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a msura sau pentru a
construi configuraii geometrice
• Construcia unor figuri geometrice cu dimensiuni date
• Msurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din realitatea înconjurtoare
(utilizând instrumente de msur adecvate)
• Aplicarea unor metode practice pentru msurarea perimetrelor pe modele sau
obiecte din realitatea înconjurtoare
• Construcia unor segmente congruente i a unor unghiuri congruente
• Reprezentarea prin desen a unor configuraii geometrice (drepte paralele,
drepte perpendiculare, unghiuri de msur dat etc.)
• Msurarea cu raportorul a unui unghi dat

3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat, dreptunghi) i a volumelor
(cub, paralelipiped dreptunghic) i exprimarea acestora în uniti de msur
corespunztoare
• Transformri ale unitilor de msur standard folosind fracii zecimale
• Calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evideniind intuitiv perimetrul
• Operaii cu msuri de unghiuri (limitate numai la grade i minute sexagesimale)
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4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la
perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabil a unitilor de
msur
• Compararea unor distane/lungimi, perimetre, arii i volume exprimate prin
uniti de msur diferite
• Descrierea unor reprezentri geometrice în situaii practice/aplicative (de
exemplu, realizarea planului clasei, al curii colii prin metoda proiectului)
• Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea coliniaritii unor puncte date
(de exemplu, cu msuri de unghiuri, cu lungimi de segmente)

5.3. Interpretarea prin recunoaterea elementelor, a msurilor lor i a relaiilor
dintre ele, a unei configuraii geometrice dintr-o problem dat
• Estimarea sau determinarea ariilor unor suprafee în contexte reale, utilizând
caroiaje/pavaje
• Estimarea ariei unei piese de pavaj atunci când cunoatem aria suprafeei i
numrul de piese
• Estimarea mrimii unor caracteristici (lungime, arie, volum) ale unor obiecte
din mediul înconjurtor
• Determinarea prin pliere a axelor de simetrie pentru ptrat, dreptunghi
• Estimarea capacitii unui vas prin raportare la capacitatea altui vas (activitate
practic sau lecii demonstrative utilizând calculatorul)

6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie
studiate, cu referire la uniti de msur i la interpretarea rezultatelor
• Alegerea unui etalon adecvat pentru activiti practice referitoare la lungimi/
arii/volume/capaciti
• Stabilirea unor legturi, în contexte reale, între diferite tipuri de msurtori (de
exemplu: determinarea indicelui de mas corporal, determinarea cantitii de
ap care se acumuleaz într-un vas în timp dat)
• Aplicarea în situaii practice a elementelor de geometrie, pentru a obine un
rspuns la o problem deschis (de exemplu, utilizarea unor metode personale
pentru transpunerea unui model geometric dat pe hârtie la suprafee mari: rond
de flori, mozaic, mandala) sau pentru a realiza estimri (de exemplu, determinarea numrului de portocale care încap într-o cutie cubic imaginar cu
latura de 100 metri)
• Modelarea unei situaii date, referitoare la segmente, figuri congruente,
mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct, prin
transpunerea acestora din contextul dat în limbaj specific
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• Determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând
reeaua de cuburi cu lungimea muchiei egal cu 1 i deducerea formulei de
calcul
• Aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub i a unui paralelipiped
dreptunghic
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Geometria este una dintre cele mai vechi tiine. Cuvântul „geometrie” este de origine
greac: geo = „pmânt”; metron = „msur”, deci ar însemna msurarea pmântului. Prin
urmare, geometria a fost dezvoltat pentru a înelege mai bine realitatea înconjurtoare.
Cele mai simple noiuni geometrice sunt: punctul, dreapta i planul.
Principalul mijloc de reprezentare a noiunilor geometrice pe foaia caietului sau pe
tabla clasei în care învm este desenul. Se obin în acest fel figuri geometrice.
Instrumentele folosite pentru desenarea figurilor geometrice sunt: rigla (gradat i
negradat), compasul, echerul i raportorul. De exemplu, figurile geometrice desenate
mai jos reprezint urmtoarele noiuni geometrice: cub, paralelipiped, tetraedru, piramid,
cilindru, con, sfer.
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1. Punct, dreapt, plan
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Puncte
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A
•

*
†

B
•

×
C

Drepte
a

×
D

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

Plane
c

b

β

α
γ

Fig. 1
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Aceste noiuni geometrice au în realitatea înconjurtoare câte un corespondent care este
un obiect (corp) al spaiului fizic în care trim.
În geometrie, punctele se noteaz cu litere mari de tipar: A, B, C, ..., dreptele cu
litere mici: a, b, c, ..., iar planele cu litere greceti: α, β, γ, …
Uneori aceste litere sunt afectate de câte un indice inferior (exemple: A1, d2, α3, ...*) sau
de câte un indice superior (exemple: A′, d″, α″, ... †).
Noiunile punct, dreapt, plan vor fi reprezentate dup cum urmeaz (fig. 1):
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b)

c)

A

a)

Fig. 2
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S privim cu atenie figura 3. Spunem c:
punctul A aparine dreptei a i notm A ∈ a;
punctul P nu aparine dreptei a i notm P ∉ a;
punctul P aparine planului α i notm P ∈ α;
punctul Q nu aparine planului α i notm Q ∉ α;
α
dreapta a este inclus în planul α i notm a ⊂ α;
dreapta b nu este inclus în planul α i notm b ⊄ α;
dreapta b intersecteaz planul α în punctul B i notm b ∩ α = {B};
dreptele a i c se intersecteaz în punctul M i notm a ∩ c = {M}.

•Q

M
•

R
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•
•
•
•
•
•
•
•

a

B•

c

A •
P

Fig. 3

REINEI! Orice figur geometric este o mulime de puncte.
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Poziii relative ale punctelor i ale dreptelor

• confundate
• secante sau concurente
• paralele
Mai multe drepte pot fi concurente sau nu.

A

Dou drepte pot fi: • necoplanare
• coplanare

U
R

Definiii:
Dou drepte se numesc coplanare dac exist un plan care s le conin pe
amândou; în caz contrar, ele sunt necoplanare. Dreptele necoplanare nu au puncte
comune. Dou drepte coplanare pot fi secante dac au un punct comun, paralele dac
nu au puncte comune i confundate dac au toate punctele comune.
Dac dou drepte a i b sunt paralele, notm a || b, iar dac nu sunt paralele notm
a O b.
Dac trei sau mai multe drepte au un punct comun, ele se vor numi drepte
concurente.
B'
C'
S considerm un cub (fig. 4).
AB || CD
A'
• AB i CC' sunt drepte necoplanare.
D'
• AB i CD sunt drepte paralele.
B
C
• AB i AD sunt drepte secante i notm AB ∩ AD = {A}.
A
D AB O CC'
• AB, AD, AA' sunt drepte concurente, adic au punctul
Fig. 4
A comun i notm AB ∩ AD ∩ AA' = {A}.
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Vom privi dreptele i planele ca mulimi de puncte (fig. 2 a) i b)).
Orice figur geometric este vzut ca o mulime de puncte. De exemplu, un triunghi
este o mulime de puncte (fig. 2 c)).
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