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Algebră 
 

Capitolul I. DIVIZIBILITATEA  
NUMERELOR NATURALE 

 

 Competenţe specifice:  
 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: divizor, 
multiplu, numere prime, numere compuse, c.m.m.d.c., c.m.m.m.c. 
 Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru 
descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime 
 Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea 
numerelor naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind 
divizibilitatea 
 Deducerea unor reguli de calcul cu puteri şi a unor proprietăţi ale 
divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme 

 

 

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

 
● Se notează cu  = {0, 1, 2, …, n, …} mulţimea numerelor naturale şi cu * mulţimea 

numerelor naturale nenule.  
● Dacă adunarea şi înmulţirea sunt întotdeauna definite pe , nu acelaşi lucru putem 

spune despre scădere şi împărţire. Astfel:  
1.  a, b    a + b   şi a  b  ;  

2. a – b    a  b;  

3. a : b    b  0 şi restul împărţirii lui a la b este 0.  

Teorema împărţirii cu rest: Pentru orice numere naturale a şi b, b  0, există nume-
rele naturale q şi r (numite cât şi rest) unic determinate astfel încât a = bq + r, unde r < b.  

● Ridicarea la putere este o operaţie derivată pe . Astfel: 

an = 

factori

0

, pentru 2

, pentru 1

1, pentru 0, cu menţiunea că 0  nu se defineşte.

n

a a a n

a n

n

   

 
 



 

 ● Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul I, înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii de 
ordinul al II-lea, iar ridicarea la putere, de ordinul al III-lea.  
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  Capitolul IV. RAPOARTE ŞI PROPORŢII 
 

 Competenţe specifice:  
 Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers 
proporţionale în enunţuri diverse  
 Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice 
în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora  
 Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin 
rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale  
 Caracterizarea şi descrierea mărimilor care apar în rezolvarea unor 
probleme prin regula de trei simplă  
 Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau 
proporţiilor  
 Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a unor situaţii-problemă 
şi interpretarea rezultatelor  
 

1. Rapoarte 

 
 Definiţie: Se numeşte raport al numerelor raţionale a şi b, b  0, câtul neefectuat al 

acestora scris sub forma 
a

b
.  

● a şi b se numesc termenii raportului, iar rezultatul împărţirii lui a la b se numeşte 

valoarea raportului. Astfel, dacă 
a

b
 = k, k este valoarea raportului numerelor a şi b. 

Operaţiile cu rapoarte se rezolvă tratându-le ca operaţii cu numere raţionale pozitive. 

Exemplu: 

25 12
2,5 1,(3) 25 2 12 10 5 20 2510 9= = = =
3 3 20,2 10 3 9 2 3 3 3
2 2 10

       

Observaţie: Raportul a două mărimi se face dacă mărimile sunt de acelaşi fel şi sunt 
măsurate cu aceeaşi unitate de măsură. Raportul nu depinde de unitatea de măsură şi arată 
de câte ori este una dintre mărimi mai mare sau mai mică decât cealaltă. 

Exemple: 1. Lungimea unei clase este de 12 m, iar lăţimea de 4 m. Raportul lor 
12

4
 = 3 

arată că lungimea este de 3 ori mai mare decât lăţimea. 

2. Dacă lăţimea este 3 m, iar lungimea de 40 dm, raportul lor este 
3

4
 = 0,75 şi arată 

că lăţimea este 
3

4
 din lungime sau lungimea este 

4

3
 din lăţime. 
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Geometrie 
 

Capitolul I. DREAPTA 
 

 Competenţe specifice:  
 Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii 
date  
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor 
lungimi de segmente 
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor 
lungimi de segmente 
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte 
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării 
calculelor de lungimi de segmente 
 Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în 
corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente 

 

1. Punct, dreaptă, plan; poziţiile relative ale unui punct faţă 
de o dreaptă; poziţiile relative a două drepte 

 
 ● Punctul, dreapta şi planul sunt noţiuni primare ale geometriei plane.  

● Punctele se notează cu litere mari de tipar (A, B, C, …) şi se reprezintă în desene ca 
în fig. 1.  

● Două puncte pot fi distincte (A  B) sau identice (C = D).  

 ● Figurile geometrice sunt mulţimi de puncte. În consecinţă putem efectua cu 
acestea operaţii specifice mulţimilor (reuniune, intersecţie, diferenţă).  

● Dreptele se notează cu litere mici (a, b, c, …) şi se reprezintă în desen ca în fig. 2.  
● Un punct poate să aparţină unei drepte sau să fie exterior acesteia. În fig. 3, A  d şi 

B  d.  
  
  
 
 
 

 

 ● Axioma dreptei: Fiind date două puncte distincte există o dreaptă şi numai una 
care să le conţină.  

● Cu alte cuvinte, două puncte distincte determină o dreaptă. Dreapta determinată 
de două puncte distincte A şi B se notează AB (fig. 4).  
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Capitolul II. UNGHIURI  
 

 Competenţe specifice:  
 Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane  
în configuraţii date  
 Utilizarea proprietăţilor referitoare la unghiuri pentru calcularea 
măsurilor unor unghiuri 
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de unghiuri 
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării 
calculelor cu măsuri de unghiuri 
 Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în 
corelaţie cu determinarea unor măsuri de unghiuri 
 

 

1. Unghiul. Clasificare 

 
 Definiţie: Unghiul este figura geometrică formată din două semidrepte închise care 
au aceeaşi origine. Cele două semidrepte se numesc laturile unghiului, iar originea comună 
acestora se numeşte vârful unghiului. 

● Unghiurile se reprezintă în desen ca în fig. 1.  

  Unghiul din fig. 1 se notează AOB, AOB , O sau O , 
laturile sale sunt [OA şi [OB, iar vârful este punctul O. Deci 
unghiurile se notează şi se citesc cu trei litere sau cu o literă. 
Când notăm sau citim un unghi cu trei litere, litera care 
desemnează vârful unghiului trebuie scrisă între cele două 
litere care desemnează punctele situate pe laturile unghiului. 
Putem nota unghiul cu o literă care desemnează vârful 
unghiului, atunci când nu există pericol de confuzie. 

 Interiorul AOB se notează int(AOB) şi reprezintă intersecţia dintre semiplanul 
deschis determinat de dreapta OA şi care conţine punctul B şi semiplanul deschis 
determinat de dreapta OB şi punctul A (porţiunea haşurată din fig. 2). 

Astfel, orice unghi împarte planul în care se află în trei regiuni disjuncte: exteriorul 
unghiului (notat ext(AOB)), unghiul şi interiorul unghiului. 

  
       
 
 
 
 
 

 
În fig. 3, punctele A şi B se află în interiorul unghiului XOY, punctele E şi F se află 

pe laturile unghiului XOY, iar punctele C şi D se află în exteriorul acestuia. 
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