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VIII-a

-a

a VIII-

3393/28.02.2017.
-a

Matematica

obligatorie în cadrul
-a.
SOCIATE

V.CS1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
contexte
VI.CS1.1.
izibilitate în
VI.CS1.2.
VI.CS1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate
VI.CS1.4.
VI.CS1.5.
VI.CS1.6.
VII.CS1.2.
VII.CS1.3.
VII.CS1.4.
VII.CS1.5.
trice
date
VII.CS1.6.
VII.CS1.7.
VIII.CS1.1.
me
VIII.CS1.2. Identificarea componentelor unei expresii algebrice
VIII.CS1.3.
VIII.CS1.4.
ale date
VIII.CS1.5.
ariei sau a volumului acestora
CG2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse
surse
acestora
V.CS2.3. Utilizarea instrumentelor geometri
geometrice
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VI.CS2.1.
criteriilor de divizibilitate cu 2, 5, 10n
VI.CS2.2.
VI.CS2.3.
VI.CS2.4. Aplicarea regulilor de calcul cu nu
x a b , x a b , x : a b a 0 , ax b c , unde a , b
VI.CS2.5.

c

VI.CS2.6.
triunghiului
VII.CS2.1.
VII.CS2.2. Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale pentru veri
VII.CS2.3.
VII.CS2.4. Descrierea patrulaterelor utilizând
geometrice date
VII.CS2.5.
-un cerc
VII.CS2.6.
VII.CS2.7.
ntr-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor
elemente ale acestuia
VIII.CS2.1.
-o proprietate a elementelor ei
VIII.CS2.2. Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale exprimate prin litere
VIII.CS2.3.
formule
VIII.CS2.4. Reprezentarea, prin desen sau prin modele, a unor
VIII.CS2.5. Prelucrarea unor date caracteristice ale corpurilor geometrice studiate în vederea

V.CS3.1.
divizibilitate
V.CS3.2.
V.CS3.3.
VI.CS3.1.
VI.CS3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte,
VI.CS3.3.
întregi
VI.CS3.4. Uti
VI.CS3.5.
VI.CS3.6. Utilizarea crit
VII.CS3.1.
numere reale
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VII.CS3.2.
liniare
VII.CS3.3.
VII.CS3.4. Utiliza
VII.CS3.6.
VII.CS3.7.
VIII.CS3.1.

-un triunghi dreptunghic

VIII.CS3.2.
VIII.CS3.3.
VIII.CS3.4.
VIII.CS3.5. Alegerea metodei adecvate pentru calcularea unor caracteristici numerice ale corpurilor
geometrice

V.CS4.1. Exprimarea în
V.CS4.2.
V.CS4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii
VI.CS4.1.
VI.CS4.2.
VI.CS4.3.
numerelor întregi
VI.CS4.4. Redactarea etapelor de rezolvare
VI.CS4.5.
VI.CS4.6.
liniilor importante în triunghi
VII.CS4.1.
VII.CS4.2.
VII.CS4.3. Descrierea în limbajul specific matematicii a unor elemente de organizare a datelor
VII.CS4.4.
VII.CS4.5.
VII.CS4.6. E
VII.CS4.7.
VIII.CS4.1.
VIII.CS4.2.
VIII.CS4.3. Utilizarea unui limbaj specific pentru formularea unor opinii referitoare la diferite
VIII.CS4.4.
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VIII.CS4.5.
corpurilor geometrice

V.CS5.1.
verifica validitatea unor calcule
V.CS5.2.
validitatea unor calcule
V.CS5.3.
VI.CS5.1. Analizare
VI.CS5.2.
VI.CS5.3. Interpretarea unor date din probleme care
VI.CS5.4.
VI.CS5.5.
VI.CS5.6.
triunghiurilor
VII.CS5.1. Elaborarea de strategii pentru rezolvarea unor probleme cu numere reale
VII.CS5.2.
VII.CS5.3.
VII.CS5.4.
VII.CS5.5.
VII.CS5.6.
VII.CS5.7.
VIII.CS5.1.
VIII.CS5.2.
VIII.CS5.3.
VIII.CS5.4.

ice

VIII.CS5.5.

domenii
V.CS6.1.

ea problemei

V.CS6.2.
V.CS6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire
VI.CS6.1.
VI.CS6.2.
VI.CS6.3.
VI.CS6.4.
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VI.CS6.5.
lungimi de
VI.CS6.6.
VII.CS6.1.
VII.CS6.2.
liniare
VII.CS6.3.
grafic)
VII.CS6.4.
VII.CS6.5.
cercuri
VII.CS6.6. Implementarea unei strategii pentru
triunghiurilor
VII.CS6.7.
în triunghiul dreptunghic
VIII.CS6.1.
VIII.CS6.2.
formulelor de calcul prescurtat
VIII.CS6.3.
VIII.CS6.4. Modelar
VIII.CS6.5.
iate

-

cu puteri; compararea puterilor; scrierea în baza 10
opera iilor i folosirea parantezelor
Metode aritmetice de rezolvare a problemelor: metoda reducerii la unitate,
Divizibilitatea numerelor naturale
Divizor; multiplu; divizori comuni; multipli comuni
Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10n
prime; numere compuse
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(c.m.m.m.c.); numere prime între ele
: a a , unde a
a c a (b c), unde a, b, c
a, b 1
; a bc

b c a c , unde a, b, c
; ab
a c , unde a, b, c

; ab

modulul unui

Puterea cu
opera iilor i folosirea parantezelor

ordinare
A

ile

-

-

de zecimale nenule

ordinare într-

Num r ra ional

Scoaterea factorilor de sub radical; introducerea factorilor sub radical
; modulul
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a b
n numere reale, n 2

pozitive
Subdomeniul: Calcul algebric
la putere); reducerea termenilor asemenea
Formule de calcul prescurtat
2
a b
a 2 2ab b 2 , unde a, b
a b a b

a 2 b2 , unde a, b

Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în
formule de calcul prescurtat)

(factor comun, grupare de termeni,

ax b 0 , unde a, b

prin metoda reducerii
ax b 0 ,

, ,

, unde a, b

un sistem de axe ortogonale a unor perechi de numere reale; reprezentarea punctelor într-un
uncte din plan
f:

, f x

ax b , unde a

b sunt numere reale, graficul acestor

i de unghiuri
Puncte, drepte, plane, semiplan
1

)

relative
Drepte paralele (defini ie, nota ie); axioma paralelelor; criterii de paralelism (unghiuri formate
de dou drepte paralele cu o secant
lungimea unui segment; segmente congruente; mijlocul unui
lungime
, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; m
unghi2, unghiuri congruente;
unghi nul, unghi alungit; calcule
sexagesimale
Unghiuri opuse la vârf, congruen a lor; unghiuri formate în jurul unui punct, suma m surilor
lor; unghiuri suplementare, unghiuri complementare; unghiuri adiacente; bisectoarea unui
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unghi
atoarea unui segment; simetria
Subdomeniul: Figuri geometrice: triunghiul, patrulatere, cercul
triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghi
triunghiului

a
Congruen a triunghiurilor oarecare: criterii de congruen a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL;
criteriile de congruen a triunghiurilor dreptunghice: CC, IC, CU, IU; metoda triunghiurilor
segment
i ale
30

triunghi

practice a d
reciproca teoremei lui Pitagora
unui

Patrulaterul
de greutate al unui triunghi
T
Cerc

nghi înscris

Poligoane regulate înscrise într-un cerc
Subdomeniul: Corpuri geometrice
paralelipiped dreptunghic, cub; re
ei piramide, distan a dintre dou plane paralele, în l imea prismei drepte, a
paralelipipedului dreptunghic, plane perpendiculare; proiec ii de puncte, de segmente i de
drepte pe un plan; unghiul dintre o dreapt
iei unui
segment; unghi diedru, unghi plan corespunz tor diedrului; unghiul a dou plane; plane
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perpendiculare; teorema celor trei perpendiculare; calculul distan ei de la un punct la o dreapt ;
calculul distan ei de la un punct la un plan; calculul distan ei dintre dou plane paralele
Distan e i m suri de unghiuri pe fe ele sau în interiorul corpurilor geometrice studiate

Subdomeniul:
Rapoarte; propor ii; proprietatea fundamental
necunoscut dintr-o propor
rimi direct propor
simpl

a propor iilor; determinarea unui termen
ionale; regula de trei

Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice în contextul
inii; media unui set de date statistice;
amplitudine a unui set de date)

1

AB , segmentul AB , lungimea segmentului AB

AB

punctul A la punctul B
2

AOB

AOB
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