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Mãsurarea lungimilor

1. A mãsura
2. Aplicaþie: Iluzii optice
3. Unitãþi de mãsurã
4. Transformãri: Exerciþii
5. Perimetrul
6. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Punctul, dreapta, semidreapta, segmentul

1. Noþiuni elementare
2. Aplicaþii
3. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea suprafeþelor

1. A mãsura
2. Unitãþi de mãsurã
3. Transformãri: Exerciþii
4. Formule de arii
5. Aplicaþii
6. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea volumelor

1. A mãsura
2. Metrul cub
3. Transformãri: Exerciþii (1)
4. Volumul paralelipipedului dreptunghic ºi 

volumul cubului
5. Aplicaþii
6. Transformãri: Exerciþii (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Corpuri geometrice I

1. Corpuri mãrginite de suprafeþe plane. Exemple
2. Corpuri rotunde
3. Desfãºurãri
4. Muchii ºi vârfuri
5. Imaginaþia
6. Joc

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Fracþii

1. Numãrãtorul ºi numitorul. Reprezentarea 
fracþiilor: Aplicaþie (1)

2. Reprezentarea fracþiilor: Aplicaþie (2)
3. Reprezentarea fracþiilor: Aplicaþie (3)
4. Fracþii echivalente
5. Fracþii echivalente: Aplicaþie
6. Fracþii echivalente: Joc
7. Amplificarea fracþiilor
8. Simplificarea fracþiilor
9. Operaþii cu fracþii: Adunarea
10. Operaþii cu fracþii: Scãderea
11. Operaþii cu fracþii: Înmulþirea
12. Operaþii cu fracþii: Aplicaþie. Decuparea unei foi 

de hârtie
13. Aplicaþie: Felierea blatului de pizza
14. Joc: Gãseºte cuvintele

matematica

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Drepte perpendiculare. Drepte paralele

1. Drepte paralele
2. Drepte paralele. Aplicaþii
3. Drepte perpendiculare
4. Drepte perpendiculare. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghiuri ºi triunghiuri

1. Unghiuri
2. Unghiuri. Aplicaþie
3. Triunghiuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea capacitãþii vaselor. Unitãþi de mãsurã pentru capacitate

1. A mãsura
2. Litrul
3. Transformãri: Exerciþii
4. Test pentru verificarea cunoºtinþelor
5. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea timpului. Unitãþi de mãsurã pentru timp

1. Introducere
2. Aplicaþii (1)
3. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Patrulatere II

1. Patrulaterele ºi proprietãþile lor
2. Exerciþii de verificare
3. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea masei corpurilor. Unitãþi de mãsurã pentru masã

1. A cântãri
2. Unitãþi de mãsurã pentru masã
3. Aplicaþii (1)
4. Transformãri
5. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþia figurilor folosind simetria ºi translaþia

1. Translaþia
2. Aplicaþii ºimple
3. Translaþia: Aplicaþii
4. Simetria faþã de o dreaptã
5. Aplicaþii
6. Joc cu translaþii ºi ºimetrii

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mulþimi

1. Mulþime
2. Mulþime. Element
3. Reprezentarea mulþimilor
4. Aplicaþii (1)
5. Mulþimi finite,infinite ºi mulþimea vidã
6. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Operaþii cu mulþimi

1. Reuniunea a douã sau mai multe mulþimi
2. Reuniunea a douã sau mai multe mulþimi: 

Aplicaþii
3. Intersecþia a douã sau mai multe mulþimi
4. Intersecþia a douã sau mai multe mulþimi: 

Aplicaþii
5. Diferenþa a douã mulþimi
6. Diferenþa a douã mulþimi: Aplicaþii
7. Produsul cartezian
8. Produsul cartezian: Aplicaþii
9. Operaþii cu mulþimi: Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Relaþii între multimi

1. Submulþime. Incluziune
2. Aplicaþii
3. Mulþimi egale

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Divizibilitatea numerelor naturale. Divizor. Multiplu

1. Definiþie
2. Aplicaþie
3. Notaþii
4. Divizor. Multiplu

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reprezentarea numerelor naturale pe axã

1. Axa numerelor naturale.
2. Coordonata (abscisa) punctului.
3. Relaþii între numere naturale.
4. Compararea numerelor naturale.
5. Ordonarea numerelor naturale - aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghiuri

1. Definiþii. Exemple
2. Aplicaþie: Notarea unghiurilor
3. Tipuri de unghiuri: nul, alungit, propriu
4. Unghi nul, alungit, propriu. Aplicaþie
5. Mãsurarea unghiurilor
6. Mãsurarea unghiurilor. Aplicaþie.
7. Tipuri de unghiuri: drept, ascuþit, obtuz
8. Unghiuri ascuþite, drepte, obtuze. Aplicaþie
9. Unghiuri suplementare ºi complementare
10. Unghiuri suplementare ºi complementare. 

Aplicaþie (1)
11. Unghiuri suplementare ºi complementare. 

Aplicaþie (2)
12. Tipuri de unghiuri
13. Tipuri de unghiuri. Test de verificare
14. Aproximarea mãsurii unghiurilor. Aplicaþie
15. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru sase ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi

1. Unghiuri adiacente
2. Definiþia bisectoarei
3. Construcþia bisectoarei unui unghi propriu

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Triunghiul. Definiþie, elemente, clasificare

1. Definiþie. Elementele triunghiului
2. Claºificarea triunghiurilor
3. Claºificarea triunghiurilor. Aplicaþie
4. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Patrulatere I

1. Patrulatere convexe ºi concave
2. Suma mãsurilor unghiurilor unui patrulater 

convex
3. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Suma mãsurilor unghiurilor unui triunghi

1. Suma mãsurilor unghiurilor unui triunghi: 
Demonstraþia 1

2. Suma mãsurilor unghiurilor unui triunghi: 
Demonstraþia 2

3. Suma mãsurilor unghiurilor unui triunghi: 
Demonstraþia 3

4. Suma mãsurilor unghiurilor unui triunghi: 
Demonstraþia 4

5. Aplicaþii (1)
6. Aplicaþii (2)
7. Mãsura unghiului exterior al unui triunghi

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cazurile de congruenþã a triunghiurilor

1. Cazul laturã-unghi-laturã (L.U.L)
2. Cazul unghi-laturã-unghi (U.L.U)
3. Cazul laturã-laturã-laturã (L.L.L)
4. Cazul laturã-unghi-unghi (L.U.U.)
5. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Corpuri geometrice II

1. Poliedre
2. Cubul, paralelipipedul ºi piramida
3. Aplicaþii (1)
4. Formarea piramidelor
5. Corpuri rotunde
6. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Figuri geometrice

1. Desenarea figurilor geometrice elementare
2. Poligoane
3. Aplicaþii
4. Poligoane cu trei laturi (triunghiurile)
5. Poligoane cu patru laturi (patrulatere)
6. Cercul

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Paralelogramul I

1. Definiþie ºi proprietãþi
2. Cum sã demonstrãm cã un patrulater convex 

este paralelogram
3. Aplicaþii (1)
4. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Relaþii între laturile ºi unghiurile unui triunghi

1. Relaþii între laturi
2. Unghiuri ºi laturi
3. Oblice

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþiile relative ale unui punct faþã de o dreaptã

1. Dreapta ºi punctul
2. Aplicaþie
3. Puncte colineare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Punct, dreaptã, plan, semiplan

1. Punctul
2. Dreapta
3. Planul ºi semiplanul

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþia triunghiurilor

1. Cazul L.U.L. (laturã-unghi-laturã)
2. Cazul U.L.U. (unghi-laturã-unghi)
3. Cazul L.L.L. (laturã-laturã-laturã)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Patrulaterul oarecare

1. Definiþie, elemente
2. Elementele unui patrulater. Aplicaþii
3. Patrulatere convexe ºi concave
4. Perimetrul unui patrulater
5. Spirit de observaþie
6. Test de perspicacitate
7. Suma mãsurilor unghiurilor unui patrulater 

convex
8. Suma mãsurilor unghiurilor unui patrulater 

convex: Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Perpendiculare ºi oblice

1. Distanþa de la un punct la o dreaptã
2. Aplicaþii (1)
3. Aplicaþii (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Linia mijlocie în triunghi

1. Definiþie ºi proprietãþi
2. Aplicaþii 1
3. Aplicaþii 2

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Multimea numerelor întregi

1. Introducere.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 2.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reprezentarea numerelor întregi pe axã

1. Axa numerelor întregi.
2. Coordonata (abscisa) punctului.
3. Opusul unui numãr natural.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Triunghiul echilateral

1. Definiþie. Construcþie.
2. Proprietãþi.
3. Aplicaþii (I).
4. Cum demonstrãm cã un triunghi este echilateral.
5. Aplicaþii (II).

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Triunghiul isoscel.Proprietãþi.Aplicaþii

1. Definiþie. Elemente.
2. Proprietãþi (I).
3. Aplicaþii (I).
4. Proprietãþi (II).
5. Aplicaþii (II).
6. Cum demonstrãm cã un triunghi este isoscel.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cercul I

1. Cercul
2. Unghiul la centru
3. Unghi încris în cerc
4. Coarde ºi arce de cerc

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþiile relative ale unei drepte faþã de un cerc

1. Poziþiile relative ale unei drepte faþã de un cerc
2. Aplicaþie
3. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Simetria în plan

1. Simetricul unui punct faþã de un punct
2. Simetricul unui punct faþã de un punct. Probleme
3. Simetricul unui punct faþã de o dreaptã
4. Simetricul unui punct faþã de o dreaptã. 

Probleme

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentalã a asemãnãrii

1. Triunghiuri asemenea. Definiþie
2. Aplicaþie
3. Teorema fundamentalã a asemãnãrii
4. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teorema lui Pitagora

1. Demonstraþia 1
2. Demonstraþia 2
3. Demonstraþia 3
4. Demonstraþia 4
5. Aplicaþii (1)
6. Aplicaþii (2)
7. Aplicaþii (3)

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dreptunghiul

1. Recapitulare paralelogram
2. Definiþie ºi proprietãþi
3. Condiþiile necesare ºi suficiente pentru cã un 

paralelogram sã fie un dreptunghi

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Pãtratul

1. Pãtratul ca dreptunghi
2. Paralelogram, dreptunghiuri, romburi ºi pãtrate 

(1)
3. Paralelogram, dreptunghiuri, romburi ºi pãtrate 

(2)
4. Tangram

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Rombul

1. Definiþie ºi proprietãþi
2. Condiþiile necesare ºi suficiente ca un 

paralelogram sã fie romb
3. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Linii importante în triunghi

1. Înãlþimea
2. Aplicaþii (1)
3. Aria triunghiului
4. Mediana
5. Triunghiuri echivalente
6. Aplicaþii (2)
7. Mediatoarea unui segment
8. Mediatoare în triunghiuri
9. Bisectoarea unui unghi
10. Bisectoarele unui triunghi
11. Toate liniile importante ale unui triunghi
12. Test de verificare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Paralelogramul II

1. Recapitulare
2. Aplicaþii
3. Paralelogramul lui Varignon
4. Perimetru ºi arie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Drepte paralele

1. Drepte tãiate de o secantã
2. Aplicaþii (1)
3. Criterii de paralelism
4. Aplicaþii (2)
5. Axioma paralelelor (axioma lui Euclid)
6. Paralele tãiate de o secantã
7. Aplicaþii (3)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Criterii de asemãnare a triunghiurilor

1. Triunghiuri asemenea
2. Criterii de asemãnare
3. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lungimea arcului de cerc. Aria sectorului

1. Lungimea arcului de cerc.
2. Lungimea arcului de cerc- aplicaþie.
3. Aria sectorului de cerc.
4. Aria sectorului de cerc- aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lungimea cercului. Aria discului.

1. Numãrul pi ºi lungimea cercului
2. Aria discului.
3. Aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþiile relative a douã cercuri

1. Cercuri secante.
2. Cercuri tangente.
3. Cercuri fãrã puncte comune.
4. Aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asemãnarea triunghiurilor. Aplicaþii

1. Sã ne amintim...
2. Criterii de asemãnare.
3. Aplicaþie 1.
4. Aplicaþie 2.
5. Aplicaþie 3.
6. Aplicaþie 4.
7. Aplicaþie 5.
8. Aplicaþie 6.
9. Aplicaþie 7.
10. Triunghiul dreptunghic.
11. Test de verifcare a cunoºtinþelor.

matematica

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Linia mijlocie în trapez

1. Definiþie. Proprietãþi.
2. Segmente determinate de diagonalele unui 

trapez pe linia mijlocie.
3. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reprezentarea punctelor în plan

1. Aplicaþie (I): Poziþiile pieselor pe tabla de ºah.
2. Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul 

ºistemului de axe ortogonale.
3. Aplicaþie (II).
4. Cadranele ºistemului.
5. Aplicaþie (III).
6. Test de verificare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Trapezul

1. Definiþie. Claºificare.
2. Trapezul isoscel.
3. Cum demonstrãm cã un trapez este isoscel.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cilindrul circular drept

1. Exemple ºi generarea cilindrului circular drept
2. Elementele cilindrului circular drept
3. Desfãºurarea cilindrului circular drept
4. Arie lateralã, arie totalã, volum
5. Secþiuni în cilindrul circular drept

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Conul circular drept

1. Generarea ºi elementele conului
2. Desfãºurare ºi formule
3. Secþiuni

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Determinarea dreptei, determinarea planului

1. Determinarea dreptei
2. Trei puncte necoliniare determinã un plan
3. O dreaptã ºi un punct exterior ei determinã un 

plan
4. Douã drepte concurente determinã un plan
5. Douã drepte paralele determinã un plan

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Piramida regulatã dreaptã

1. Elementele piramidei regulate drepte. Piramida 
patrulaterã regulatã dreaptã

2. Arie lateralã, arie totalã, volum
3. Calcul de elemente. Triunghiuri de lucru
4. Secþiuni în piramidã
5. Test de evaluare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþiile relative a douã drepte în spaþiu

1. Drepte concurente
2. Drepte paralele
3. Drepte necoplanare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþiile relative ale dreptei faþã de plan

1. Poziþiile relative ale unei drepte faþã de un plan
2. Aplicaþie (1)
3. Dreapta paralelã cu planul
4. Aplicaþie (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Prisma regulatã dreaptã

1. Elementele prismei regulate drepte
2. Arie lateralã, arie totalã, volum
3. Secþiuni în prisma patrulaterã regulatã dreaptã
4. Paralelipipedul dreptunghic ºi cubul

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Proiecþii ortogonale în plan

1. Proiecþia unui punct pe un plan
2. Proiecþia unei figuri geometrice pe un plan
3. Proiecþia unui punct pe un plan. Exerciþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reprezentarea corpurilor

1. Corp. Reprezentare pe plan
2. Desenarea corpurilor geometrice

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reprezentarea figurilor din spaþiu

1. Reguli de reprezentare
2. Vizualizarea reprezentãrii pe plan a figurilor 

geometrice din spaþiu
3. Desenarea figurilor geometrice

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sfera, corpuri înscrise în sferã

1. Descriere. Formule
2. Zona sfericã ºi calota sfericã
3. Corpuri înscrise în sferã. Prisma regulatã 

dreaptã. Cilindrul
4. Corpuri înscrise în sferã. Piramida regulatã 

dreaptã. Conul

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teorema celor trei perpendiculare

1. Enunþul teoremei celor trei perpendiculare
2. Aplicaþie (1)
3. Aplicaþie (2)
4. Reciproca teoremei celor trei perpendiculare
5. Reciproca întãritã a teoremei celor trei 

perpendiculare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Trunchiul de con circular drept

1. Elementele trunchiului de con circular drept
2. Calcul de elemente. Trapeze de lucru
3. Desfãºurare ºi formule

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Trunchiul de piramidã regulatã dreapta

1. Elementele trunchiului de piramidã regulatã 
dreaptã

2. Calcul de elemente. Trapeze de lucru
3. Arie lateralã, arie totalã, volum

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghi diedru, unghiul a douã plane

1. Definiþia unghiului diedru
2. Unghiul plan al unghiului diedru. Mãsurarea 

unghiului diedru
3. Cum se "descoperã" unghiul plan al unghiului 

diedru
4. Construcþia unghiului plan al unghiului diedru
5. Construirea unghiului plan al unghiului diedru în 

ºituaþii speciale
6. Unghiul dintre douã plane

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghiuri cu laturile respectiv paralele

1. Unghiuri cu laturile respectiv paralele
2. Aplicaþie (1)
3. Unghiul a douã drepte în spaþiu
4. Aplicaþie (2)
5. Aplicaþie (3)
6. Aplicaþie (4)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Unghiul a douã plane, plane perpendiculare

1. Unghiul a douã plane
2. Plane perpendiculare. Definiþii. Aplicaþii
3. Plane perpendiculare
4. Distanþa de la un punct exterior unui plan la plan
5. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teoreme de paralelism

1. Plane paralele.
2. Aplicaþii 1.
3. Plane paralele intersectate de un al treliea plan.
4. Segmente paralele cuprinse între plane paralele.
5. Teorema lui Thales în spaþiu.
6. Teorema lui Thales în spaþiu - aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Operatii cu vectori

1. Adunarea vectorilor necoliniari
2. Adunarea vectorilor coliniari de acelaºi sens
3. Adunarea vectorilor coliniari de sens opus
4. Activitate

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cercul trigonometric. Sinus ºi cosinus

1. Cercul trigonometric. Prezentare
2. Coºinusul ºi ºinusul numãrului 0
3. Coºinusul ºi ºinusul numãrului ?/6
4. Coºinusul ºi ºinusul numãrului ?/4
5. Coºinusul ºi ºinusul numãrului ?/3
6. Coºinusul ºi ºinusul numãrului ?/2
7. Graficul funcþiei ºinus

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compunerea funcþiilor

1. Definirea compunerii a douã funcþii
2. Compunerea funcþiilor definite pe mulþimi finite 

de puncte
3. Compunerea funcþiilor definite pe intervale
4. Proprietatea de asociativitate a compunerii 

funcþiilor
5. Compunerea funcþiilor pare ºi impare
6. Compunerea funcþiilor monotone
7. Compunerea funcþiilor injective, surjective, 

bijective
8. Compunerea funcþiilor tridimenºional

matematica

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþia imaginii unei figuri prin omotetie

1. Imaginea unui punct printr-o omotetie
2. Imaginea unei drepte printr-o omotetie
3. Imaginea unui cerc printr-o omotetie
4. Aplicaþie: Imaginea triunghiului ABC prin 

omotetia de centru G ºi raport k=2 (1)
5. Aplicaþie: Imaginea triunghiului ABC prin 

omotetia de centru G ºi raport k=-2 (2)

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Descompunerea unui vector

1. Activitatea 1
2. Activitatea 2
3. Activitatea 3
4. Aplicaþia 1
5. Aplicaþia 2

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia afinã de gradul I pe intervale

1. Conþinutul lecþiei: Funcþia afinã de gradul I

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia de gradul doi III

1. Monotonia funcþiei de gradul 2
2. Studiul semnului funcþiei de gradul 2
3. Simetria în raport cu axa Ox
4. Concavitatea ºi convexitatea funcþiei de gradul 

doi
5. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia de gradul doi IV

1. Graficul funcþiei de gradul al doilea
2. Comportarea funcþiei de gradul al doilea când 

coeficientul pãtratic variazã
3. Axa de ºimetrie a parabolei
4. Minimul sau maximul funcþiei de gradul doi
5. Aplicaþie
6. Test interactiv

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia de gradul doi I

1. Reprezentarea graficã a funcþiei prin puncte
2. Monotonia funcþiei
3. Algoritmul de reprezentare graficã
4. Semnul funcþiei
5. Tabelul de variaþie al funcþiei
6. Tabelul de variaþie al funcþiei. Exerciþiu

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia inversã

1. Definirea funcþiei inverse
2. Proprietãþi grafice ale funcþiei inverse
3. Aplicaþii
4. Exerciþiu interactiv
5. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii bijective

1. Definirea funcþiei bijective
2. Construirea de funcþii cu diferite proprietãþi
3. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia de gradul doi II

1. Natura ºi semnele rãdãcinilor
2. Aplicaþia 1
3. Aplicaþia 2

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii injective

1. Definiþia funcþiei injective
2. Metode de demonstrare a injectivitãþii
3. Exerciþii model
4. Test grilã de verificare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii surjective

1. Definirea funcþiei surjective
2. Metode de demonstrare a surjectivitãþii
3. Exerciþii model
4. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii uzuale

1. Funcþia identicã. Funcþia opusã
2. Funcþia pãtrat. Funcþia radacina pãtratã
3. Funcþia cub. Funcþia inversã
4. Funcþia modul. Funcþia parte întreagã
5. Compararea unor funcþii remarcabile

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþiile trigonometrice sinus ºi cosinus

1. Momentul 1
2. Momentul 2
3. Momentul 3
4. Momentul 4
5. Momentul 5
6. Momentul 6
7. Momentul 7

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hiperbola. Variaþii ºi aplicaþii

1. Graficul funcþiei x -> 1/x
2. Graficul funcþiei x -> k/x
3. Hiperbolele ºi translaþiile (1)
4. Hiperbolele ºi translaþiile (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lecturi grafice I

1. Funcþii. Lecturãri grafice (1)
2. Funcþii. Lecturãri grafice (2)
3. Funcþii. Lecturãri grafice (3)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Operaþii cu funcþii I

1. Reprezentarea graficã a funcþiilor
2. Suma a douã funcþii
3. Diferenþa a douã funcþii
4. Produsul a douã funcþii
5. Câtul a douã funcþii
6. Compunerea a douã funcþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Operaþii cu numere

1. Înmulþirea parantezelor
2. Binomul la pãtrat
3. Diferenþa de pãtrate
4. Binomul la cub

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Panta unei drepte. Ecuaþia dreptei

1. Aplicaþia 1
2. Aplicaþia 2
3. Aplicaþia 3
4. Aplicaþia 4
5. Aplicaþia 5

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Parabola I

1. Graficul funcþiei f(x) = ax² (1)
2. Graficul funcþiei f(x) = ax² (2)
3. Parabolele ºi translaþiile
4. Exerciþii
5. Construcþia graficului de gradul II

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Parabola. Variaþii ºi aplicaþii

1. Variaþia funcþiei de gradul 2
2. Definiþia geometricã a parabolei
3. Parabola ca loc geometric

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Studiul paritãþii

1. Studiul grafic al paritãþii
2. Proprietãþile funcþiilor pare sau impare
3. Activitate: Studiul paritãþii unor funcþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Periodicitate

1. Funcþii periodice ºi funcþii neperiodice
2. Perioada principalã
3. Periodicitate. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþia rãdãcinilor unei ecuaþii

1. Poziþia rãdãcinilor faþã de un punct
2. Poziþia rãdãcinilor faþã de douã puncte
3. Poziþia rãdãcinilor: Aplicaþia 1
4. Poziþia rãdãcinilor: Aplicaþia 2

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Relaþii metrice în triunghiul oarecare

1. Rezolvarea triunghiului dreptunghic
2. Aria unui triunghi oarecare. Calcul foloºind 

înãlþimea
3. Aria unui triunghi oarecare. Calcul foloºind 

ºinusul
4. Teorema ºinusurilor
5. Teorema coºinusului
6. Aplicaþie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Semnul funcþiei de gradul al doilea I

1. Activitate
2. Ecuaþii ºi inecuaþii
3. Inecuaþii de gradul II cu modul (1)
4. Inecuaþii de gradul II cu modul (2)
5. Probleme de ordonare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Simetrii

1. Simetria faþã de axe ºi origine (1)
2. Simetria faþã de axe ºi origine (2)
3. Axa de ºimetrie ºi centrul de ºimetrie (1)
4. Axa de ºimetrie ºi centrul de ºimetrie (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sisteme de inecuaþii

1. Momentul 1
2. Momentul 2
3. Momentul 3
4. Momentul 4
5. Momentul 5
6. Momentul 6
7. Momentul 7

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sisteme de inecuatii. Optimizãri

1. Sisteme de inecuaþii
2. Separarea planului în regiuni
3. Problemã de optimizare (1)
4. Problemã de optimizare (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice. Rotaþia

1. Activitatea 1
2. Activitatea 2
3. Activitatea 3
4. Teorema lui Pitagora
5. Teorema lui Pompeiu
6. Aplicaþia 1
7. Aplicaþia 2
8. Aplicaþia 3

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice. Translaþia

1. Mãrimea raportului de omotetie
2. Exprimarea omotetiei de centru ºi de raport dat
3. Imaginea unei figuri printr-o omotetie. 

Proprietãþi

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice în plan. Rotaþia ºi inversiunea

1. Studiul rotaþiei în plan
2. Aplicaþie la rotaþie
3. Inverºiunea dreaptã-cerc
4. Inverºiunea cerc-cerc
5. Inverºiunea cerc-dreaptã
6. Aplicaþie la inverºiune
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice în plan. Translaþia, Omotetia, Simetria

1. Studiul translaþiei în plan
2. Aplicaþie la translaþie
3. Studiul omotetiei în plan
4. Studiul ºimetriei centrale în plan
5. Studiul ºimetriei axiale în plan
6. Aplicaþie la ºimetrie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Translaþia. Exprimarea omotetiei de centru ºi de raport dat

1. Aplicaþia 1
2. Aplicaþia 2
3. Aplicaþia 3
4. Aplicaþia 4
5. Aplicaþia 5
6. Activitate

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Variaþia funcþiei

1. Funcþia constantã
2. Funcþia crescatoare
3. Funcþia descrescatoare
4. Variaþia funcþiei. Puncte extreme (1)
5. Variaþia funcþiei. Puncte extreme (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Variaþia ºi trasarea graficului funcþiilor

1. Funcþia arie
2. Funcþia volum (1)
3. Funcþia volum (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Vectori, baze ºi coordonate

1. Aplicaþia 1
2. Aplicaþia 2
3. Aplicata 3

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Vectorul director al unei drepte

1. Aplicaþia 1
2. Aplicaþia 2
3. Coordonatele vectorului director
4. Intersecþia unei drepte cu axele
5. Ecuaþia dreptei (1)
6. Ecuaþia dreptei (2)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Adunarea vectorilor

1. Vectori opuºi. Adunarea ºi scãderea vectorilor
2. Suma a doi vectori necoliniari
3. Suma a doi vectori coliniari de acelaºi sens
4. Suma a doi vectori coliniari de sens opus

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Semnul funcþiei de gradul al doilea II

1. Aplicaþie 1
2. Aplicaþie 2
3. Aplicaþie 3
4. Aplicaþie 4
5. Aplicaþie 5
6. Aplicaþie 6
7. Test

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Produsul cartezian

1. Produs cartezian
2. Noþiunea de funcþie
3. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Vectori. Operaþii cu vectori

1. Vectori în plan
2. Operaþii cu vectori: Adunarea vectorilor
3. Operaþii cu vectori: Diferenþa vectorilor
4. Operaþii cu vectori: Produsul unui vector cu un 

numãr real (scalar)
5. Proprietãþile operaþiilor cu vectori
6. Descompunerea unui vector dupã douã direcþii 

date
7. Reprezentarea vectorilor în spaþiu
8. Verificarea cunoºtinþelor.

matematica

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cercul trigonometric

1. Grade ºi radiani
2. Arc orientat
3. Cercul trigonometric
4. Test

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Ecuaþia unei drepte în plan

1. Panta unei drepte
2. Vectori coliniari
3. Ecuaþia unei drepte determinatã de un punct ºi o 

direcþie
4. Ecuaþia unei drepte determinatã de douã puncte
5. Poziþia relativã a douã drepte în spaþiu

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii trigonometrice

1. Rezolvarea triunghiului dreptunghic
2. Sinusul ºi coºinusul unui numãr real
3. Tangenta unui numãr real
4. Funcþia ºinus
5. Funcþia coºinus
6. Funcþii de forma f(x)=ºin(ax+b), f(x)=cos(ax+b); a 

nenul; a,b reale
7. Funcþia tangentã
8. Funcþii trigonometrice cu modul. Aplicaþie
9. Joc interactiv de verificare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Proprietãþile funcþiilor

1. Definiþia funcþiei
2. Monotonia funcþiilor
3. Semnul funcþiei
4. Simetria graficului
5. Functie para. Functie impara
6. Test de verificarea cunoºtinþelor (1)
7. Convexitate ºi concavitate
8. Periodicitatea funcþiilor
9. Test de verificarea cunoºtinþelor (2)

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poligoane regulate

1. Suma mãsurilor unghiurilor unui poligon 
regulat. Metoda 1

2. Suma mãsurilor unghiurilor unui poligon 
regulat. Metoda 2

3. Calculul elementelor unui poligon regulat
4. Aplicaþii
5. Perimetrul poligonului regulat
6. Aria poligonului regulat: Aplicaþia 1
7. Aria poligonului regulat: Aplicaþia 2

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Numere reale

1. Reprezentarea numerelor raþionale pe axã (1)
2. Reprezentarea numerelor raþionale pe axã (2)
3. Inegalitatea mediilor
4. Modulul unui numãr real
5. Intervale de numere reale
6. Test de verificarea cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Inducþia matematicã

1. Aplicaþii ale inducþiei matematice. Calculul unor 
sume (1)

2. Aplicaþii ale inducþiei matematice. Calculul unor 
sume (2)

3. Aplicaþii ale inducþiei matematice. Calculul unor 
sume (3)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aplicatii ale trigonometriei în practicã

1. Determinarea altitudinii soarelui.
2. Unghiul format de generatoarea unei grãmezi de 

niºip cu planul bazei.
3. Determinarea poziþiei unui unghi drept când nu 

avem vizibilitate.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþii de expresii algebrice

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþii geometrice în plan

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Demonstraþii geometrice pentru formule trigonometrice

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia caracteristicã a unei mulþimi

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Împãrþirea unui segment

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Inecuaþii ºi sisteme de inecuaþii

1. Sisteme de gradul I.
2. Inecuaþii de gradul I. Separarea planului în 

regiuni
3. Sisteme de inecuaþii de gradul I.
4. Inecuaþii de gradul al doilea.
5. Sisteme de ecuaþii de gradul al doilea.
6. Test de verificarea cunoºtinþelor.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lecturi grafice II

1. Graficul funcþiei.
2. Funcþiile |f(x)|, -f(x), f(-x).
3. Maximul ºi minimul unei funcþii.
4. Centre ºi axe de ºimetrie.
5. Semnul funcþiei.
6. Tabelul de variaþie al funcþiei.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Locuri geometrice în plan II

1. Construcþia unui triunghi când i se cunosc 
bisectoarele.

2. Pãtratul ca loc geometric.
3. Aplicaþii la poligoane neconvexe.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Operatii cu funcþii II

1. Adunarea funcþiilor.
2. Înmulþirea funcþiilor.
3. Aplicaþie.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Probleme de maxim ºi de minim în plan

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Puncte laticiale

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Puncte conciclice, coliniaritate, concurenþã în plan

1. Cercul lui Euler.
2. Coliniaritate.
3. Drepte concurente.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Relaþii trigonometrice în triunghi

1. Teorema ºinusurilor.
2. Teorema coºinusului.
3. Rezolvarea triunghiurilor.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teoria numerelor: Aplicaþii.

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Elemente de combinatoricã

1. Permutãri
2. Aranjamente
3. Combinãri
4. Comparaþie între aranjamente ºi combinãri
5. Formula de recurenþã
6. Test interactiv
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Elemente de statisticã

1. Definiþii. Date statistice
2. Reprezentarea fenomenenlor
3. Eºantion. Medie. Disperºie
4. Medie ºi disperºie. Aplicaþie
5. Aplicaþie. Catalogul clasei
6. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia exponenþialã

1. Trasarea graficului funcþiei exponenþiale
2. Monotonia funcþiei exponenþiale
3. Bijectivitatea funcþiei exponenþiale
4. Inversa funcþiei exponenþiale
5. Convexitatea funcþiei exponenþiale
6. Aplicaþie
7. Test interactiv

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia logaritmicã

1. Graficul funcþiei logaritmice
2. Monotonia funcþiei logaritmice
3. Simetria funcþiei logaritmice
4. Bijectivitatea funcþiei logaritmice
5. Convexitatea sau concavitatea funcþiei 

logaritmice
6. Aplicaþie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Numere complexe

1. Forma algebricã a unui numãr complex
2. Aplicaþii
3. Forma trigonometricã a unui numãr complex
4. Operaþii cu numere complexe în forma 

trigonometricã
5. Rãdãcina de ordin n dintr-un numãr complex
6. O vizualizare a funcþiilor analitice complexe

matematica

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii trigonometrice inverse

1. Semnul ºi monotonia funcþiilor ºinus ºi coºinus
2. Restricþii bijective pentru funcþiile ºinus ºi 

coºinus
3. Funcþia arcºinus
4. Funcþia arccoºinus
5. Funcþia arctangentã
6. Ecuaþii trigonometrice fundamentale
7. Inecuaþii trigonometrice
8. Test

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Produsul scalar

1. Produsul scalar a doi vectori în plan
2. Produsul scalar a doi vectori reprezentaþi în 

reperul cartezian xOy.
3. Produsul scalar a doi vectori reprezentaþi în 

reperul cartezian Oxyz.
4. Unghiul dintre doi vectori în spaþiu
5. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþii geometrice în spaþiu

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii numerice particulare

1. Funcþia putere cu exponent natural.
2. Funcþia putere cu exponent întreg.
3. Funcþia radical de ordin n.
4. Funcþia exponenþialã.
5. Funcþia logaritmicã.
6. Aplicaþie- datarea cu carbon.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Locuri geometrice în spatiu

1. Perpendiculara comunã a douã drepte.
2. Secþiuni în cub.
3. Perpendicularã comunã - aplicaþii.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Probleme de maxim ºi de minim în spaþiu

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Secþiuni în corpuri

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice

1. Proprietãþi generale ale transformãrilor planului.
2. Translaþia - definiþie.
3. Translaþia - formula analiticã.
4. Simetria centralã.
5. Simetria axialã.
6. Omotetia - definiþie.
7. Omotetia - formula analiticã.
8. Rotaþia.
9. Test de verificarea cunoºtinþelor.

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformãri geometrice.Aplicaþii.

1. Aflarea vectorului unei translaþii.
2. Simetria faþã de o dreaptã.
3. Rotaþia de centru dat.
4. Omotetia.
5. Transformãri geometrice în hexagon.
6. Test de verificare a cunoºtinþelor.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teoreme din teoria numerelor

1. Triangulizarea unui poligon.
2. Numãrul lui Catalan.
3. Numãrul de funcþii crescãtoare.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teoria numerelor

1. Aplicaþie (I).
2. Aplicaþie (II).
3. Aplicaþie (III).

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Calculul valorilor aproximative ale soluþiilor ecuaþiilor

1. Separarea rãdãcinilor reale ale unei funcþii prin 
metoda graficã

2. Metoda coardei
3. Metoda tangentei

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cercul în plan

1. Intersecþia unei drepte cu un cerc
2. Puterea unui punct faþã de un cerc
3. Intersecþia a douã cercuri
4. Axa radicalã a douã cercuri
5. Centrul radical a trei cercuri
6. Aplicaþie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Derivata unei funcþii într-un punct

1. Interpretare geometricã
2. Panta unei drepte. Recapitulare
3. Ecuaþia tangentei într-un punct
4. Costul marginal

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dreapta ºi planul I

1. Reprezentarea unui punct în spaþiu
2. Forme ale ecuaþiei dreptei în spaþiu
3. Forme ale ecuaþiei planului în spaþiu

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Elipsa. Studiul elipsei

1. Definirea elipsei
2. Intersecþia unei drepte cu o elipsã
3. Locul geometric al mijloacelor coardelor unei 

elipse paralele cu o direcþie datã
4. Proprietatea opticã a elipsei
5. Excentricitatea elipsei
6. Aplicaþie: Locul geometric al proiecþiilor unui 

focar pe tangentele elipsei
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþia de gradul II. Probleme de maxim ºi de minim

1. Funcþia de gradul II: Probleme de maxim ºi de 
minim (1)

2. Funcþia de gradul II: Probleme de maxim ºi de 
minim (2)

3. Funcþia de gradul II: Probleme de maxim ºi de 
minim (3)

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Funcþii continue. Proprietatea lui Darboux

1. Funcþii continue
2. Observaþii legate de continuitate
3. Operaþii cu funcþii continue
4. Proprietatea lui Darboux
5. Proprietatea lui Darboux. Observaþii
6. Teorema lui Weierstrass

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Grafice de functii. Asimptote

1. Aºimptote
2. Aºimptote. Aplicaþie
3. Reprezentarea graficã a unei funcþii
4. Aplicaþie pentru studiul monotoniei ºi 

convexitãþii funcþiilor. Partea I
5. Aplicaþie pentru studiul monotoniei. Partea II
6. Aplicaþie pentru studiul aºimptotelor unei funcþii

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hiperbola. Studiul hiperbolei

1. Definirea hiperbolei
2. Intersecþia unei drepte cu o hiperbolã
3. Locul geometric al mijloacelor coardelor unei 

hiperbole, paralele cu o direcþie datã
4. Proprietatea opticã a hiperbolei
5. Excentricitatea hiperbolei
6. Locul geometric al proiecþiilor unui focar pe 

tangenta hiperbolei
7. Test interactiv

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Locuri geometrice în plan I

1. Locul geometric al punctelor M din plan egal 
depãrtate de punctele date A ºi B

2. Locul geometric al punctelor M din plan cu 
proprietatea cã diferenþa pãtratelor distanþelor 
la douã puncte date A ºi B este constantã

3. Locul geometric descris de mijlocul M al unui 
segment [AB], de lungime constantã, ale cãrui 
extremitãþi, A, B, se deplaseazã pe douã drepte 
perpendiculare

4. Locul geometric descris de punctul M, din plan, 
cu proprietatea cã suma pãtratelor distanþelor la 
vârfurile unui pãtrat ABCD este constantã

5. Locul geometric descris de punctul M, din plan, 
cu proprietatea cã acesta este piciorul 
perpendicularei duse dintr-un punct fix B pe o 
dreaptã variabilã AM

6. Aplicaþie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Parabola. Studiul parabolei

1. Definirea parabolei
2. Intersecþia unei drepte cu o parabolã
3. Locul geometric al mijloacelor coardelor unei 

parabole, paralele cu o direcþie datã
4. Proprietatea opticã a parabolei
5. Locul geometric al proiecþiilor unui focar pe 

tangentele parabolei
6. Locul geometric al ºimetricelor focarului faþã de 

tangentele la parabolã
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Puncte de extrem. Probleme de maxim ºi de minim

1. Puncte de extrem
2. Puncte de extrem. Aplicaþii
3. Probleme de maxim ºi minim (1)
4. Probleme de maxim ºi minim (2)
5. Probleme de maxim ºi minim (3)

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Rolul derivatelor în studiul funcþiilor

1. Rolul derivatelor în studiul funcþiilor
2. Derivata întâi. Aplicaþii
3. Rolul derivatei a douã în studiul funcþiilor
4. Puncte de inflexiune
5. Derivata a douã puncte. Aplicaþii

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Tangenta la o curbã

1. Metode de deteminare a tangentei la o curbã
2. Derivate laterale
3. Puncte de inflexiune
4. Puncte unghiulare
5. Probleme
6. Curbe Bezier
7. Funcþia lui Weierstrass
8. Test interactiv

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Teoremele lui Fermat, Rolle ºi Lagrange

1. Teorema lui Fermat
2. Observaþii la teorema lui Fermat
3. Teorema lui Rolle
4. Consecinþele teoremei lui Rolle
5. Teorema lui Lagrange
6. ªirul lui Rolle
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Construcþia elipsei

1. Construcþia mecanicã a elipsei
2. Proiecþia ortogonalã a unui cerc pe plan
3. Curba de secþiune a unui con cu un plan
4. Construcþia elipsei prin puncte
5. Determinarea unui focar
6. Test interactiv

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dreapta ºi planul II

1. Unghiuri directoare în spaþiul tridimenºional
2. Unghiul diedru
3. Poziþiile relative ale planelor
4. Aplicaþii
5. Test grilã de evaluare a cunoºtinþelor
6. Jocuri

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Limita unei funcþii într-un punct

1. Conceptul de limitã a unei funcþii într-un punct
2. Criteriul epºilon-delta
3. Verificarea cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Permutãri

1. Definirea permutãrilor
2. Inverºiunile unei permutãri
3. Transpoziþii

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Locuri geometrice

1. Dreapta lui Simson
2. Arc capabil de un unghi dat
3. Cercul lui Euler

matematica

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Inegalitatea lui Jensen

1. Funcþii convexe
2. Inegalitatea lui Jensen
3. Aplicaþie

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Infinitul în matematicã

1. Noþiunea de infinit
2. Primul paradox al lui Zenon
3. Al doilea paradox al lui Zenon

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cercul II

1. Definirea cercului.
2. Poziþia unei drepte faþã de un cerc 2.
3. Reprezentarea graficã a cercului cu ajutorul 

funcþiilor.
4. Aplicaþie (adaptare dupã problema lui Galilei).
5. Tangenta într-un punct al unui cerc. Tangente 

paralele cu o direcþie datã.
6. Tangenta dintr-un punct exterior la un cerc.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Elipsa

1. Definiþia elipsei.
2. Construcþia elipsei prin miºcare continuã.
3. Construcþia elipsei prin puncte.
4. Construcþia elipsei cã proiecþie a unui cerc.
5. Reprezentarea graficã a elipsei.
6. Intersecþia elipsei cu o dreaptã.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hiperbola II

1. Definiþia hiperbolei.
2. Construcþia hiperbolei prin miºcare continuã.
3. Reprezentarea graficã a hiperbolei.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Matrice. Aplicaþii

1. Aplicaþia 1.
2. Aplicaþia 2.
3. Aplicaþia 3.
4. Aplicaþia 4.
5. Aplicaþia 5.
6. Aplicaþia 6.

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Parabola II

1. Definirea parabolei.
2. Construcþia unui arc de parabolã.
3. Reprezenatrea graficã a parabolei.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poziþia rãdãcinilor unei ecuaþii de gradul doi

1. Poziþia rãdãcinilor reale faþã de un numãr real - 
metoda 1.

2. Poziþia rãdãcinilor reale faþã de un numãr real - 
metoda 2.

3. Poziþia rãdãcinilor reale faþã de douã numere 
reale.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aplicaþii ale graficelor de funcþii

1. Rezolvarea ecuaþiilor pe cale graficã.
2. Grafice de funcþii cu parametri.
3. Spirale în coordonate plane .

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Matrici booleene

1. Matrici de substituþie.
2. Matrici de transpoziþie.
3. Matrici de reducere.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Numere cardinale

1. Relaþie de echivalenþã a mulþimilor.
2. Mulþimi numãrabile.
3. Produsul cartezian al mulþimilor numãrabile.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aplicaþii ale integralei definite I

1. Aria unei suprafeþe plane
2. Aria cercului ºi aria elipsei
3. Volumul unui corp de rotaþie
4. Volumele unor corpuri de rotaþie cunoscute
5. Test

matematica

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Arii de suprafeþe plane

1. Aria subgraficului funcþiei f(x)=x
2. Propoziþie
3. Integrarea funcþiei impare f(x)=ºin(x)
4. Integrarea funcþiei impare f(x)=ºin(x) foloºind 

diviziuni
5. Aria mulþimii cuprinse între graficele a douã 

funcþii
6. Aplicaþie
7. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Grupuri

1. Definiþie
2. Grupul lui Klein
3. Grupul rãdãcinilor de ordin n ale unitãþii
4. Grupul de ºimetrie al triunghiului echilateral

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sume Riemann ºi integrala definitã

1. Diviziuni
2. Definiþie
3. Exerciþiu
4. Sume Darboux
5. Sume Darboux. Exerciþiu
6. Integrala Riemann ºi integrala definitã
7. Observaþii privind integrala definitã
8. Test de evaluare

matematica

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aplicaþii ale integralei definite II

1. Lungimea graficului unei funcþii derivabile cu 
derivata continuã

2. Exemplu: Lungimea cercului
3. Aria unei suprafeþe de rotaþie
4. Volumul ºi aria suprafeþei de rotaþie a torului
5. Volumul ºi aria suprafeþei pentru astroidul de 

rotaþie
6. Centrul de greutate
7. Centrul de greutate. Aplicaþie
8. Test grilã de evaluare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Legãturi între proprietãþile analitice ale funcþiilor

1. Funcþii continue
2. Funcþii care au proprietatea lui Darboux
3. Funcþii derivabile
4. Funcþii mãrginite
5. Funcþii care admit primitive
6. Funcþii integrabile
7. Legãturi între proprietãþile analitice ale funcþiilor
8. Test de verificare a cunoºtinþelor

matematica

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

Aplicaþii ale integralei definite III

1. Aria suprafeþelor.
2. Volumul corpurilor de rotaþie.
3. Teorema lui Guldin.

matematica

• Recomandat pentru o ora de predare.


