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Algebră
Capitolul I. NUMERE REALE

A

Competenţe specifice:
 Determinarea regulilor de calcul eficiente pentru efectuarea operaţiilor
cu numere reale
 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor în
interpretarea matematică a unor probleme practice
 Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere
reale
 Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de
algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale
 Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real (semn, modul,
opus, invers, parte întreagă, parte fracţionară) în contexte variate
 Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului
 Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale şi
reprezentarea acestora pe axa numerelor
 Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor între mulţimi utilizând
limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor
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1. Mulţimi de numere reale

A

PE-PP Încă din clasele anterioare au fost definite mulţimile:

 = {0, 1, 2, … } – mulţimea numerelor naturale

a

 =  a, b  , b  0  – mulţimea numerelor raţionale
b

Numerele raţionale se pot scrie sub formă de fracţii ordinare, precum şi ca numere
zecimale finite sau periodice.
Există numere zecimale infinite şi neperiodice, numite numere iraţionale. Mulţimea
lor se numeşte mulţimea numerelor iraţionale, notată  \ . De exemplu, numărul a =
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 = {…, –2, –1, 0, 1, 2, …} – mulţimea numerelor întregi

10

= 0,1010010001000010… este un număr iraţional.
Mulţimea   ( \ ) reprezintă mulţimea numerelor reale, notată cu . Aşadar,
este număr real orice număr zecimal finit sau infinit, periodic sau neperiodic.
Între mulţimile amintite există relaţia       .

Competenţe specifice:
 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
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Capitolul III. FUNCŢII

1. Reper cartezian

AL

PE-PP Numim reper cartezian (sau sistem de axe ortogonale) două drepte perpen-
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diculare, organizate ca axe de numere reale, având originea comună în punctul O de
intersecţie a dreptelor, pe fiecare dreaptă stabilindu-se câte un sens de parcurs şi o unitate
de măsură (de obicei, aceeaşi).
Vom nota cu xOy un astfel de reper cartezian. Axa Ox va fi numită axa absciselor şi
axa Oy va fi numită axa ordonatelor. Cele două axe împart planul în patru cadrane,
numerotate ca în figură.
y
II

III

I

O

x

IV

Distanţa dintre două puncte A(xA, yA) şi B(xB, yB) se calculează cu formula:
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AB  ( x A  xB ) 2  ( y A  y B ) 2

Mijlocul segmentului AB, unde A(xA, yA), B(xB, yB), este punctul M având coordonatele:

xM 

x A  xB
y  yB
, yM  A
2
2
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Fiecărui punct A din plan îi putem asocia în mod unic, proiectându-l pe cele două axe,
o pereche (xA, yA) de numere reale; spunem că A are coordonatele (xA, yA) şi scriem
A(xA, yA). Numărul xA se numeşte abscisa lui A, iar yA se numeşte ordonata lui A.
Punctele de pe axa Ox au ordonata nulă, iar cele de pe axa Oy au abscisa nulă.
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Competenţe specifice:
 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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Capitolul I. RELAŢII ÎNTRE PUNCTE,
DREPTE ŞI PLANE

45

Geometrie

1. Puncte, drepte, plane
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PE-PP Noţiunile primare ale geometriei în spaţiu sunt: punctul, dreapta, planul,
spaţiul, distanţa între două puncte şi măsura unghiului (plan). Aceste noţiuni nu se
definesc, ele pot fi doar descrise.
Punctul ni-l imaginăm ca fiind urma lăsată pe hârtie de un creion foarte bine ascuţit;
nu are dimensiuni. Notăm: A  sau M 
Dreapta o putem gândi ca fiind un fir bine întins şi nesfârşit de lung; este o mulţime
de puncte, nemărginită, dar fără „grosime”. Despre punctele unei drepte spunem că sunt
coliniare. Notăm:
d
B

dreapta d
dreapta AB
A
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