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NOT DE PREZENTARE
Înv mântul alternativ Waldorf îşi propune s asigure dezvoltarea complet şi nerestrictiv a
personalit ii copilului în concordan cu aptitudinile sale native. Studiul matematicii contribuie la
dezvoltarea armonioas din punct de vedere fizic şi psihic, la dobândirea unor reprezent ri corecte a realit ii
fizice şi formarea competen elor de baz în rezolvarea de probleme implicând calculul algebric şi
ra ionamentul geometric. În aceast etap de dezvoltare a copiilor, matematica se prezint ca o activitate
dinamic de rezolvare a problemelor corelate mai întâi de toate cu activit ile practice. Ulterior ea se
dezvolt pe dou direc ii:
 orizontal - spre practic , spre leg tura cu alte discipline;
 vertical - pe linia aprofund rii şi extinderii no iunii de num r, pe linia sistematiz rii propriet ilor
opera iilor, a fundament rii calculului algebric (este doar o desprindere provizorie de practic ).
Programa pentru clasele V-VIII continu în mod firesc demersul propus pentru înv mântul primar,
asigurând unitatea conceptual a studiului matematicii în înv mântul alternativ Waldorf. Studiul aritmeticii
elementare este continuat în vederea form rii deprinderilor de a aplica opera iile aritmetice în practica
direct , men inându-se astfel contactul cu realitatea. El preg teşte studiul algebrei prin deplasarea treptat a
accentului de la sensul concret al opera iei spre propriet ile formale ale opera iilor. Calculul algebric este
introdus prin probleme de aritmetic comercial , probleme în care apar primele nota ii simbolice ale
numerelor. Dincolo de aspectele practice şi morale ale acestui tip de aritmetic , preg tim pe direc ia
vertical , no iunea de func ie sub aspectul ei de dependen între m rimi. Algebra elementar (extinderi ale
no iunii de num r, calculul algebric şi ecua ii) preg teşte algebra propriu-zis şi analiza; ea este în acelaşi
timp privit ca o aritmetic mai general cu multe şi delicate probleme de metodic . Aceasta este pe deplin
dezvoltat începând cu clasa a VII-a. Pe tot parcursul prezent rii calculului algebric se recomand p strarea
leg turilor cu numerele concrete, exemplificarea numeric a regulilor şi formulelor de calcul. Dezvoltarea ei
se face:
 orizontal - aplica ii ale no iunii de formul de calcul - în geometria metric şi aplica iile ecua iilor în
calcule practice.
 vertical - formarea unor no iuni esen iale pentru algebra superioar şi analiz .
Prin accentuarea aspectelor esen iale pentru dezvoltarea pe vertical , elevii dobândesc un punct de
vedere nou în a privi un acelaşi lucru, mai larg, mai nuan at şi matematica li se înf işeaz ca o metamorfoz
a ideilor de num r şi form .
Predarea geometriei este organizat concentric. În clasa a V-a, desenul formelor (a se vedea
programa de desenul formelor pentru clasele I-V) se transform în desen geometric şi astfel elementului de
desenare a principalelor forme şi figuri geometrice i se adaug progresiv cel de observare descriptiv . La
începutul clasei a V-a geometria presupune construc ii cu mâna liber prin care se exerseaz siguran a în
motorica fin , evaluarea propor iilor şi rapoartelor. Începe analiza figurilor - dintre opera iile logice se
accentueaz analiza, îns propriet ile figurilor sunt analizate prin experien a desenului dar înc nu sunt
cunoscute rela iile logice între diferite propriet i. Folosirea instrumentelor geometrice spre finalul acestei
clase conduce la construc ii riguroase, exacte şi reprezent ri pe m suri.
În clasa a VI-a începe geometria bazat pe ra ionament. Are loc structurarea logic a propriet ilor
figurilor (elevii observ c p tratul este şi dreptunghi, în eleg c dintr-o proprietate se poate deduce alta, deci
pe lâng experien a construc iei apare şi deduc ia; descoper unele rela ii între propriet i).
Ideea este de a face geometria mai accesibil ; ea s nu fie considerat o materie arid şi prea
abstract . Descoperirea leg turilor logice este precedat deci de descoperirea propriet ilor figurilor
geometrice, f r prea multe justific ri logice (clasele 6-7) în schimb se fac numeroase construc ii geometrice
şi acest lucru corespunde bine înclina iilor copiilor de aceast vârst . Construc iile geometrice reprezint o
combina ie de imagina ie şi de activitate manual concret .
Pentru a ini ia elevii în ra ionamentul geometric li se propune s explice faptele pe care le-au constat
în prealabil pe contruc ia figurii geometrice. Deseori enun urile tradi ionale „S se demonstreze c …” sunt
înlocuite cu îndemnuri la o cercetare activ : li se cere s fac o anumit construc ie; apoi sunt îndruma i s
descopere o proprietate a figurii şi li se cere s explice de ce figura respectiv are acea propietate. Se folosesc
izometriile particulare: simetria şi rota ia. Aceste procedee sunt preferate demostra iilor bazate pe metoda
triughiurilor congruente. Ele sunt în acelaşi timp verific ri şi explica ii.
În clasa a VIII-a se face o recapitulare general şi, în acest cadru, se pune accentul mai mult pe latura
deductiv . Obiectele asupra c rora se fac ra ionamente geometrice (figurile geometrice) le sunt familiare
elevilor şi acum elevii au capacit i de gândire mai bine conturate.
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În ceea ce priveşte geometria în spa iu dup câteva propozi ii despre drepte şi plane predate în
strâns leg tur cu prisma se trece la calculul ariilor şi volumelor. Ultima parte a clasei a VIII-a este
rezervat unei revizuiri generale în care vor fi dezvoltate şi mai mult aspectele logico-deductive.
Ideea de a face apel la obiecte concrete, la corpurile fizice este aplicat în chip constant în prima
parte a geometriei în spa iu. Procedeul const în a trata mai întâi poliedrele f r a li se da defini ii precise
(ex. prisma) pentru a permite ilustrarea unor teoreme cu ajutorul unor exemple concrete şi s se rezolve un
num r mare de probleme de calcul şi de construc ie.
Sinteza de la clasa a VIII-a se preg teşte atent prin planificare bine gândit , punându-se accent nu
neap rat pe logica intern a materiei cât pe modul în care materia contribuie la dezvoltarea unor for e
sufleteşti în tân rul om. Profesorul ar trebui s ştie la ce nivel se g seşte cu clasa respectiv şi c trecerea de
la o etap la alta se face cu aten ie aceasta necesitând o activitate temeinic de proiectare didactic .
Prezenta program este elaborat pentru 4 ore s pt mânal (clasele V-VIII), care sunt prev zute în
trunchiul comun al planului-cadru pentru alternativa educa ional Waldorf.
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OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul
specifice matematicii

2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate
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CLASA a V-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s scrie, s citeasc , s compare pe ax
- exerci ii de citire şi scriere de numere
1.1
numere naturale, frac ionare şi zecimale

1.2

s efectueze calcule con inând adun ri,
sc deri, înmul iri, împ r iri şi ridic ri la
putere, cu numere naturale, frac ionare şi
zecimale, utilizând propriet ile
opera iilor de adunare şi înmul ire

1.3

s foloseasc aproxim ri ale numerelor
naturale, frac ionare şi zecimale pentru a
estima sau a verifica validitatea unor
calcule
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naturale în sistemul zecimal; explicitarea
scrierii unui num r natural în baza 10;
- exerci ii de scriere şi citire a unei frac ii:
frac ii ordinare, frac ii zecimale;
- exerci ii de reprezentare pe ax a numerelor
ra ionale;
- exerci ii de comparare şi ordonare a
numerelor, utilizând cât mai multe metode;
- exerci ii de calcul cu numere naturale,
urm rind respectarea ordinii opera iilor şi
folosirea corect a parantezelor;
- adun ri şi sc deri: cu numere frac ionare
având acelaşi numitor sau numitori diferi i,
prin aducerea la un numitor comun; cu numere
zecimale; cu ambele tipuri de numere;
- înmul iri şi împ r iri cu numere zecimale;
- ridic ri la putere cu exponent natural, a
numerelor zecimale;
- exerci ii semnificative, care s scoat în
eviden avantajele folosirii propriet ilor
opera iilor;
- exerci ii de comparare a dou numere
naturale care au: acelaşi num r de cifre; num r
diferit de cifre;
- exerci ii de evaluare a rezultatelor unor
adun ri, sc deri, înmul iri, împ r iri, înainte de
efectuarea calculului, utilizând eventual
estimarea termenilor (a factorilor);
- exerci ii de comparare a numerelor
ra ionale;
- exerci ii de aproximare a numerelor naturale
la numere divizibile cu puteri ale lui 10, prin
lips , adaos sau prin rotunjire pâna la cea mai
apropiat zece, sut sau mie;
- exerci ii de aproximare a numerelor
frac ionare la numere naturale sau zecimale;
- exerci ii de aproximare a numerelor zecimale
la numere zecimale cu un numar mai mic de
cifre zecimale semnificative, sau la numere
naturale;
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1.4

s utilizeze elemente de teoria mul imilor
pentru a justifica etape în rezolvarea unor
probleme

1.5

s utilizeze ecua ii de tipul ?±a=b; ? · a=b;
?:a=b (a0) şi inecua ii de tipul ?±a<b;
? · a<b; ?:a<b (a0), unde a şi b sunt
numere naturale, în rezolvarea unor
probleme

1.6

s efectueze transform ri între multiplii şi
submultiplii principalelor unit i din sistemul interna ional de m suri (pentru
lungime, arie, volum, mas , timp); s estimeze m suri ale unor obiecte din mediul
apropiat

1.7

s înregistreze, s clasifice şi s prezinte
date sub form de tabele şi diagrame
statistice simple
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- exerci ii de reprezentare a unei mul imi,
folosind: enumerarea elementelor; enun area
unei propriet i comune a elementelor;
exemple de mul imi egale şi exemple de
mul imi între care exist rela ia de incluziune;
- exerci ii de identificare a numerelor
divizibile cu 2, 5, 10 dintr-o mul ime de
numere;
- exerci ii de completare a unor şiruri de
numere, întocmite dup o regul aditiv ,
multiplicativ etc.;
- proba unei opera ii folosind opera ia invers ;
- exerci ii de transcriere a unei situa ii
problem în limbaj matematic, înlocuind
numerele necunoscute cu simbolul „?”;
- analiza unor probleme care conduc la
formule de tipul a±?=?, a±b±c=?, a · b=?,
a:b=? (b0): identificarea datelor şi a
necunoscutelor; identificarea opera iilor prin
care se ajunge la rezolvare; identificarea tipului
problemei (a formulei); construirea unor
probleme dup astfel de "formule" date;
- exerci ii de rezolvare a unor ecua ii: prin
încerc ri;
- rezolvarea unor probleme cu text prin
metoda reducerii la unitate sau prin rezolvarea
unei ecua ii de tipul ?±a=b, ? · a=b, unde a şi b
sunt numere naturale;
- activit i care s pun în eviden necesitatea
unui etalon comun pentru efectuarea unor
m sur tori: m surarea cu diferite unit i
nestandard, compararea rezultatelor;
- exerci ii de calcul în care intervin
transform ri cu unit i de m sur ;
- exerci ii de alegere a celei mai potrivite
unit i de m sur , pentru un anumit context
dat;
- exerci ii de apreciere a dimensiunilor,
capacit ii, masei unor obiecte familiare;
aprecierea distan elor;
- exerci ii de clasificare a unor obiecte concrete
sau matematice, dup criterii date;
- reperarea unei informa ii dintr-un tabel sau
list ;
- reprezentarea unor date în tabele cu una şi
dou intr ri; realizarea unor diagrame statistice
simple (grafice cu bare);
- realizarea unor experimente de tip
probabilistic şi întocmirea unor tabele cu
rezultatele acestora.
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2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s exploreze modalit i de descompunere
- exerci ii de scriere a unui num r natural sau
2.1
a numerelor naturale şi zecimale, folosind
opera iile studiate

2.2
2.3

s investigheze valoarea de adev r a unei
afirma ii, prin construirea unor exemple
s descopere, s recunoasc şi s completeze succesiuni de numere asociate dup
reguli identificate prin observare

2.4

s recunoasc veridicitatea unor rezultate
ob inute prin m surare sau calcul

2.5

s construiasc probleme pornind de la un
enun par ial sau de la un model

zecimal ca o sum , diferen , produs, cât,
putere, în cât mai multe moduri diferite;
- descompunerea numerelor naturale,
respectând criterii suplimentare date:
descompunerea în baza zece; „proba
împ r irii” (teorema împ r irii cu rest);
- exerci ii de verificare a validit ii unor
afirma ii, pe cazuri particulare;
- exerci ii de completare a unor şiruri de
numere, întocmite dup o anumit regul ;
identificarea regulii de formare a şirului şi
exprimarea ei, în cuvinte sau printr-o formul ,
desen etc.; alc tuirea unor şiruri, pornind de la
o regul dat ; inventarea unor reguli de
alc tuire a şirurilor;
- identificarea rezultatului plauzibil dintr-o
list de r spunsuri posibile; folosirea
estim rilor, a m sur torilor;
- compararea unor probleme create pornind de la
acelaşi element de sprijin.

3. Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s
identifice
informa
iile
esen
iale
dintr-un
- notarea prescurtat a datelor unei probleme;
3.1
enun matematic prezentat în diverse forme

3.2
3.3

- transpunerea din limbaj cotidian în limbaj
matematic;
s prezinte clar, corect şi concis, oral sau
- redactarea rezolv rii unei probleme date;
în scris, metodele şi/sau opera iile utilizate - argumentarea oral a demersului de
în rezolvarea unei probleme
rezolvare a unei probleme,
s -şi asume diverse roluri de înv are în
- formulare de probleme pentru colegi;
cadrul unui grup
- rezolvarea unor probleme propuse de colegi.

Matematică clasele V-VIII
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4. Dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s -şi formeze obişnuin a de a exprima prin - abordarea unor situa ii problem ;
4.1
4.2

opera ii matematice anumite probleme
practice
s manifeste perseveren în rezolvarea
unei probleme; s participe cu idei noi la
g sirea solu iei

transpunerea acestora din limbaj curent în
limbaj matematic;
- utilizarea unor metode variate în rezolvarea
unei probleme.

CON INUTURI
1. Numere naturale
Scrierea şi citirea numerelor naturale.Comparare şi ordonare.
Adunarea, sc derea, inmul irea, imp r irea numerelor naturale;Împ r irea cu rest a numerelor naturale
Ordinea efectu rii opera iilor. Factorul comun.Divizor, multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5.
Numere prime. Numere compuse. Numere pare şi numere impare.
Rezolvarea şi alc tuirea de probleme care conduc la efectuarea opera iilor studiate.
Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r natural; p trate perfecte
P tratul şi cubul unui num r natural. Compararea şi ordonarea puterilor; reguli de comparare a puterilor
Ordinea efectu rii opera iilor.
2. Numere ra ionale
Frac ie; reprezentarea frac iilor. Frac ii echiunitare, subunitare, supraunitare
Frac ii egale. Reprezent ri echivalente ale frac iilor.Amplificarea şi simplificarea frac iilor.
Şir de frac ii egale; num r ra ional pozitiv. Aducerea frac iilor la un numitor comun.
Adunarea şi sc derea numerelor ra ionale pozitive. Compararea frac iilor
Aflarea unei frac ii dintr-un num r.Scrierea frac iilor cu numitori puteri ale lui 10 sub form zecimal
Compararea, ordonarea, reprezentarea numerelor ra ionale scrise sub form zecimal . Rotunjiri
Adunarea şi sc derea numerelor care au un num r finit de zecimale nenule
Înmul irea numerelor care au un num r finit de zecimale nenule (înmul irea cu 10 n, nN; înmul irea cu un
num r natural; înmul irea a dou numere scrise cu virgul )
Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r care are un num r finit de zecimale nenule
Împ r irea numerelor naturale cu rezultat num r zecimal.
Împ r irea numerelor care au un num r finit de zecimale nenule la 10 n (nN) sau la un num r natural, sau la
un num r zecimal. Ordinea efectu rii opera iilor cu numere zecimale.
Rezolvarea şi alc tuirea de probleme care presupun opera iile înv ate
3. Elemente de geometrie şi unit i de m sur (vezi programa de desen de forme)
Desen geometric cu mâna liber - Construc ie şi descriere.

Figuri echivalente. Exemple simple prin decup ri şi reasambl ri. Teorema lui Pitagora în triunghiul
dreptunghic isoscel, explica ii cu ajutorul figurilor echivalente.
Unit i de m sur pentru lungime, suprafa , volum, capacitate, masa, timp; transform ri.

Matematică clasele V-VIII
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CLASA a VI-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s scrie, s citeasc , s compare numere
- exerci ii de comparare şi ordonare a
1.1
ra ionale pozitive

1.2

s efectueze calcule cu numere ra ionale
pozitive

1.3

s aproximeze numere ra ionale pozitive,
pentru a verifica validitatea unor calcule

1.4

s utilizeze elemente de limbaj matematic
pentru a exprima validitatea unor
enun uri.

1.5

s utilizeze ecua ii de tipul x±a=b;
x · a=b; x:a=b (a0) unde a şi b sunt
numere ra ionale pozitive, pentru a rezolva
probleme

Matematică clasele V-VIII

numerelor naturale sau ra ionale pozitive;
- exerci ii de scriere şi citire a unui num r
ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie
ordinar sau zecimal ); transform ri;
- utilizarea propriet ilor opera iilor în calcule
con inând adun ri, sc deri, înmul iri, împ r iri
şi ridic ri la putere;
- exerci ii de aproximare a numerelor
frac ionare la numere naturale sau zecimale;
exerci ii de aproximare a numerelor zecimale
la numere zecimale cu un num r mai mic de
cifre zecimale semnificative, sau la numere
naturale;
- exerci ii de estimare a rezultatului unui
calcul, folosind estimarea termenilor
(factorilor);
- exemple şi exerci ii de utilizare a termenilor:
ipotez , concluzie, demonstra ie, axiom ,
teorem ;
- exerci ii de identificare a numerelor
divizibile cu 2,3,5,10 dintr-o mul ime de
numere întregi;
- exerci ii de calcul al c.m.m.d.c. şi al
c.m.m.m.c.;
- verificarea corectitudinii unor calcule,
folosind: ultima cifr , criterii de divizibilitate
etc.;
- exerci ii ce folosesc propriet ile rela iei de
divizibilitate;
- exerci ii de identificare a numerelor prime şi
a perechilor de numere prime între ele;
- exerci ii de rezolvare a unor ecua ii şi
inecua ii;
- rezolvarea unor ecua ii care presupun aflarea
termenului necunoscut al unei propor ii;
exerci ii de transformare a unui raport dat în
raport procentual;
- rezolvarea unor probleme cu ajutorul acestor
tipuri de ecua ii şi inecua ii; rezolvarea unor
probleme ce presupun împ r irea unui num r
în p r i direct (invers) propor ionale cu mai
multe numere date sau folosirea regulii de trei
simpl ;
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1.6

s recunoasc şi s utilizeze propriet i
simple ale figurilor geometrice; s deseneze reprezentarea plan a unor corpuri
geometrice cunoscute.

1.7

s recunoasc perechi de figuri ob inute
prin simetrie, transla ie sau rota ie şi s
identifice propriet i ale acestora

1.8

s m soare lungimi şi unghiuri şi s
estimeze perimetre si distan e ale unor
figuri şi corpuri geometrice

1.9

s înregistreze, s prelucreze şi s prezinte date sub form de tabele şi diagrame
statistice; s calculeze probabilitatea unor
evenimente aleatoare egal probabile

Matematică clasele V-VIII

- exerci ii de identificare, denumire şi
reprezentare a figurilor geometrice; exerci ii de
desenare a unor figuri geometrice prezentate
prin descriere, nota ii sau imagine;
- exerci ii de identificare a figurilor plane pe
corpuri geometrice (vârfuri, muchii, fe e etc.)
sau pe desf şur ri ale acestora;
- exerci ii de reprezentare prin desen a unor
elemente ale figurilor geometrice (mijlocul
unui segment, bisectoarea unui unghi,
bisectoarea, mediana, mediatoarea şi în l imea
în triunghi); utilizarea lor în probleme;
- exerci ii de stabilire a naturii unor figuri
geometrice dintr-o configura ie plan sau
spa ial , pe baza unor propriet i precizate;
rezolvarea de probleme ce utilizeaz aceste
propriet i;
- exerci ii de stabilire a congruen ei unor
triunghiuri, pe baza criteriilor de congruen ;
rezolvarea de probleme folosind metoda
triunghiurilor congruente;
- rezolvarea de probleme folosind criteriile de
paralelism;
- verificarea intuitiv a congruen ei unor figuri
prin suprapuneri sau folosind transla ii, rota ii
şi simetrii;
- folosirea propriet ilor de simetrie ale
figurilor (triunghi isoscel, triunghi echilateral,
paralelogram) în rezolvarea de probleme;
- exerci ii de folosire a instrumentelor de
m sur (rigl gradat , raportor);
- exerci ii de estimare a unor m suri, în
cazurile: estimare direct ; m suri rezultate din
calcul, prin estimarea m surilor componente;
- exerci ii de estimare: a unor distan e şi
lungimi de segmente; a m surii unor unghiuri;
- clasificarea unor obiecte dup anumite
criterii, date sau alese;
- reprezentarea datelor prin grafice cu bare şi
grafice circulare;
- studiul unor evenimente aleatoare într-un
câmp finit de evenimente elementare egal
probabile: realizarea unui experiment,
înregistrarea şi interpretarea datelor, calculul
frecven ei, calculul probabilit ii de realizare
utilizând raportul: nr. cazuri favorabile/nr.
cazuri posibile.
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2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s exploreze modalit i de descompunere
- exerci ii de scriere a unui num r ca o sum ,
2.1
a numerelor ra ionale pozitive, folosind
opera iile studiate

2.2

s investigheze valoarea de adev r1 a unei
afirma ii, prin construirea unor exemple
sau contraexemple

2.3

s descopere, s recunoasc , s completeze
succesiuni de numere asociate dup reguli
date sau deduse prin observare şi
comparare

2.4

s analizeze veridicitatea unor rezultate
ob inute prin m surare sau prin calcul

2.5

s construiasc probleme, pornind de la un
model dat.

diferen , produs, cât, putere de dou sau mai
multe numere, în cât mai multe moduri
diferite;
- descompunerea numerelor, respectând
criterii suplimentare date; cazuri speciale de
descompunere: descompunerea în produs de
puteri de numere prime; descompunerea în
baza 10; „proba împ r irii” (teorema împ r irii
cu rest);
- utilizarea descompunerilor pentru a calcula
rapid;
- identificarea unor consecin e posibile ce
decurg dintr-un set de ipoteze; întreb ri
deschise de tipul: „Ce s-ar întâmpla dac
modific m ipoteza?” (situa ia descris putând
fi una din cotidian, o situa ie matematic , un
experiment etc);
- exerci ii de verificare a validit ii unor
afirma ii, pe cazuri particulare;
- exerci ii de completare a unor şiruri de
numere, întocmite dup o regul aditiv ,
multiplicativ etc.; identificarea regulii de
formare a şirului şi exprimarea ei printr-o
formul ; alc tuirea unor şiruri, pornind de la o
regul dat ; inventarea unor reguli de alc tuire
a şirurilor;
- verificarea rezultatului unui calcul, folosind
modalit i diferite de rezolvare; folosirea
estim rilor, a m sur torilor, a compar rilor;
- analiza datelor unei probleme pentru
verificarea noncontradic iei, suficien ei,
redundan ei şi eliminarea informa iilor
neesen iale;
- formul ri de probleme, pornind de la un
model dat;
- compararea unor probleme create pornind de
la acelaşi element de sprijin.

3. Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s diferen ieze informa iile dintr-un enun
- identificarea ipotezei şi a concluziei unei
3.1
matematic dup natura lor

probleme;
- notarea prescurtat a ipotezei şi a concluziei;
- sesizarea elementelor relevante dintr-un
desen (diagram , figur geometric etc.);

1

F r a folosi termenul “valoare de adev r”.
Matematică clasele V-VIII
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3.2

3.3

s prezinte într-o manier clar , corect şi
concis , oral sau în scris, succesiunea
opera iilor din rezolvarea unei probleme,
folosind terminologia şi nota iile adecvate
s discute corectitudinea unui demers
matematic, argumentându-şi opiniile

- redactarea rezolv rii unei probleme date;
- argumentarea oral a demersului de
rezolvare a unei probleme;
- discutarea în grup a metodei de rezolvare a
unei probleme;
- g sirea, în grup, a unor metode alternative de
rezolvare.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
capabil:
4.1

s -şi formeze obişnuin a de a transpune în
limbaj matematic anumite fenomene sau
rela ii din via a cotidian

4.2

s manifeste perseveren în rezolvarea
unei probleme; s propun solu ii sau
metode alternative de rezolvare

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
următoarele activităţi:
- activitate-proiect: concepte şi metode
matematice necesare într-un anumit domeniu
practic de activitate;
- abordarea unor situa ii-problem şi
transpunerea acestora din limbaj curent în
limbaj matematic;
- utilizarea unor metode variate în rezolvarea
unei probleme.

CON INUTURI
ALGEBR
1. Numere naturale
Divizor, multiplu.Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3
Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N
Numere prime şi numere compuse
Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime
Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c. Numere prime între ele
Multipli comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.
2. Opera ii cu numere ra ionale pozitive
Forme de scriere a unui num r ra ional. Reprezent ri.
Adunarea, sc derea, inmul irea, imp r irea numerelor ra ionale pozitive
Ordinea efectu rii opera iilor. Ecua ii siple (fara metoda balantei).
3. Rapoarte şi propor ii
Rapoarte.Propor ii; proprietatea fundamental a propor iilor, aflarea unui termen necunoscut
Procente.Elemente de aritmetic comercial : doband simpl , profit, pierdere, schimburi valutare,
devalorizare, TVA, formula pentru capital.
M rimi direct propor ionale. Regula de trei simpl
M rimi invers propor ionale. Regula de trei simpl
Reprezentarea datelor prin pictograme si diagrame-bloc
4. Elemente de calcul algebric
Adunarea numerelor naturale. Simboluri generale ale numerelor.Sume algebrice. Inmultirea. Ridicarea la
putere. Inmultirea unei sume algebrice cu un numar natural. Scoaterea factorului comun. Inmultirea unei
sume algebrice cu un monom. Scoaterea factorului comun. Inmul irea a doua sume algebrice. Formule
binomiale (pentru ridicare la patrat si respectiv ridicare la cub).
Matematică clasele V-VIII
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GEOMETRIE
Noţiuni fundamentale şi construcţii geometrice elementare.
Segment, mijloc, mediatoare, semidreapt , lungime. Construc ia unui unghi congruent cu un unghi dat.
Unghi, clasificare, bisectoare, m suri.Unghiuri opuse la vârf. Axioma paralelelor. Unghiuri formate de dou
paralele cu o secant . Pozi ii relative ale dreptelor. Perpendicularitate şi paralelism. Transla ii.
Poligoane regulate şi poligoane stelate - construc ie, clasificare, propriet i.
Hexagon regulat. Forme recurente ale hexagonului regulat. Poligon stelat cu 6 vârfuri. Parchet ri
hexagonale. P trat. Forme recurente. Octogon regulat. Dodecagon regulat. Pentagon regulat. Decagon
regulat. Poligoanele stelate asociate.
Triunghiul - construc ie, clasificare, propriet i, linii importante.
Construc ia triunghiului echilateral.Corpuri construite cu ajutorul triunghiului echilateral: Tetraedrul regulat,
octaedrul regulat, icosaedrul regulat desf şurare şi confec ionare. Elemente de cristalografie.
Construc ia triunghiului dreptunghic isoscel.Construc ia triunghiului isoscel.
Construc ii: L.L.L., L.U.L., U.L.U. Linii importante în triunghi.
Suma unghiurilor în triunghi. Unghi exterior triunghiului.
Triunghi echilateral; isoscel; scalen. Axe de simetrie.
Triunghi dreptunghic: elemente, înscriere în semicerc, mediana pe ipotenuz , cateta opus unghiului de 30°.

Matematică clasele V-VIII
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CLASA a VII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s scrie, s citeasc , s compare şi s
- exerci ii de comparare şi ordonare a
1.1
reprezinte pe ax numere rationale

1.2

1.3

s efectueze calcule cu numere rationale,
utilizând propriet ile opera iilor

s aproximeze numere rationale, pentru a
verifica validitatea unor calcule

Matematică clasele V-VIII

numerelor rationale;
- scrierea unui num r ra ional în forme
echivalente, prin: amplificare şi simplificare;
transformarea din frac ie ordinar în frac ie
zecimal şi invers; scrierea unui num r ca
radical din p tratul s u;
- exerci ii de reprezentare a numerelor
ra ionale pe ax , recurgând, acolo unde este
cazul, la aproxim ri;
- exerci ii de pozi ionare a unor numere
rationale între doi întregi consecutivi;
- exerci ii de recunoaştere a numerelor
naturale, întregi sau ra ionale, dintr-o mul ime
de numere dat ;
- exerci ii de determinare a naturii unui num r
zecimal ra ional fiind dat o regul de succesiune
a zecimalelor (ex: 0,101001000100001...);
- exerci ii de calcul cu numere de forma

a b (introducerea factorilor sub radical,
scoaterea factorilor de sub radical, înmul ire,
ridicare la putere, împ r ire, adunare şi
sc dere); amplificare (pentru ra ionalizarea
numitorului) şi simplificare de rapoarte de
numere reale; folosirea în calcule numerice a
formulelor de calcul prescurtat;
- exerci ii de anticipare a naturii unui num r
rezultat dintr-un şir de opera ii;
- eviden ierea leg turii dintre o putere cu
exponent negativ şi inversul unui num r;
- exerci ii semnificative, care s scoat în
eviden avantajele folosirii propriet ilor
opera iilor cu numere ra ionale;
- exerci ii de evaluare a rezultatelor unor
adun ri, sc deri, înmul iri, ridic ri la putere,
împ r iri, extrageri de r d cin p trat , înainte
de efectuarea calculului;
- calcule folosind atât calculatorul (de
buzunar, PC etc), cât şi algoritmii înv a i,
punând sistematic în eviden eroarea datorat
rotunjirilor;
- exerci ii de aproximare a solu iei unui
sistem, folosind reprezentarea grafic ;
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1.4

s utilizeze elemente de limbaj matematic
pentru a stabili validitatea unor enun uri

1.5

s identifice elementele unor dependen e
func ionale şi s utilizeze reprezent ri ale
acestora

1.6

s utilizeze elemente de calcul algebric
pentru simplificarea unor formule de
calcul

Matematică clasele V-VIII

- exerci ii de identificare a ipotezei şi a
concluziei într-un enun matematic; punerea în
eviden a rolului diferit al ipotezei şi al
concluziei;
- analiza unor enun uri ce folosesc operatori
logici; formularea unor astfel de enun uri;
- construirea unor exemple de mul imi finite şi
de mul imi infinite (de exemplu: mul imea
divizorilor naturali ai unui num r natural;
mul imea multiplilor naturali ai unui num r
natural);
- analiza unor exemple de mul imi întâlnite în
studiul altor discipline;
- scrierea mul imii divizorilor întregi ai unui
num r întreg; compararea cu mul imea
divizorilor naturali;
- scrierea mul imii multiplilor întregi ai unui
num r întreg; compararea cu mul imea
multiplilor naturali;
- analiza unor exemple de dependen e
func ionale întâlnite în studiul altor discipline;
construc ia unor exemple de dependen e
func ionale; exerci ii de scriere a formulei care
defineşte o dependen func ional definit pe
o mul ime finit (în cazul unor formule
simple);
- exerci ii de aplicare a formulelor pentru
calculul mediilor aritmetic şi geometric , al
ariilor; interpretarea geometric a mediilor;
rezolvarea unor probleme în care apar medii;
exerci ii de comparare a mediilor aritmetic şi
geometric a dou numere (pe exemple
concrete; eventual: demonstra ie algebric ;
demonstra ie geometric );
- exersarea opera iilor cu numere reale
reprezentate prin litere (adunare, sc dere,
înmul ire, împ r ire, ridicare la putere cu
exponent întreg);
- aducerea la o form mai simpl a unor
numere în a c ror scriere intervin frac ii,
paranteze, radicali etc.;
- exerci ii de descompunere a numerelor reale
reprezentate prin litere: în sum sau diferen ;
în factori, folosind diferite metode; restrângeri
în p trate de sume;
- studiul unor ecua ii de forma ax+by+c=0,
a,b,c  R, prin: identificarea a dou sau mai
multe perechi de numere care verific ecua ia;
reprezentarea punctelor corespunz toare,
într-un sistem de axe ortogonale; observarea
coliniarit ii acestor puncte;
- reprezentarea grafic a dreptei solu iilor unei
ecua ii de forma ax+by+c=0, (cu a, b, c  R,
nu toate nule), pornind de la dou puncte ale
acesteia;
- rezolvarea unor sisteme de dou ecua ii cu
dou necunoscute, folosind: metoda grafic ;
metoda reducerii; metoda substitu iei;
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1.7

2

s utilizeze propriet i calitative şi metrice ale figurilor geometrice2 în rezolvarea unor probleme

- rezolvarea unor inecua ii de forma ax+b<0
(>, , ), a,b  R, punând sistematic în
eviden leg tura dintre inecua ie, solu ia sa şi
reprezentarea pe ax a acestei mul imi de
numere (sub forma unei semidrepte);
- rezolvarea unor probleme cu ajutorul
ecua iilor;
- utilizarea metodelor aritmetic şi algebric
pentru rezolvarea aceleiaşi probleme;
compararea rezolv rilor;
- probleme care se pot rezolva cu ajutorul
sistemelor de ecua ii;
- calculul unor lungimi de segmente, utilizând
teorema lui Thales, asem narea triunghiurilor
şi rela iile metrice în triunghiul dreptunghic
(teorema în l imii, teorema catetei, teorema lui
Pitagora) şi sin, cos, tg, ctg; rezolvarea unor
probleme cu con inut practic;
- calculul lungimilor unor arce de cerc şi
cercuri, utilizând formule şi regula de trei
simpl ;
 calculul unor m suri de unghiuri şi arce de
cerc, utilizând propriet ile figurilor (suma
m surilor unghiurilor unui triunghi sau
patrulater; unghi la centru; unghi înscris în
cerc; triunghi şi patrulater înscris în cerc) şi
sin, cos, tg, ctg;
 construirea unor grafice circulare, care s
reprezinte ponderea procentual a p r ilor unui
întreg (de exemplu: procentele reprezentate de
elevii de diferite vârste, în cadrul mul imii
elevilor unei şcoli);
 calcul de arii, folosind decup ri, descompuneri, pavaje, re ele, formule, raportul
ariilor a dou triunghiuri asemenea; construirea
unor pavaje, pornind de la o anumit figur
geometric sau de la o alt condi ie dat ;
 calcul de laturi, apoteme, arii în poligoane
regulate (triunghi, p trat, hexagon regulat);
 calcul de arii laterale şi totale ale unor
poliedre (paralelipiped dreptunghic, cub,
prism triunghiular regulat , prism patrulater regulat , piramid triunghiular
regulat , piramid patrulater regulat ), pe
desf şur ri date;
 calculul sin, cos, tg, ctg pentru unghiurile
ascu ite ale unui triunghi dreptunghic;
întocmirea tabelului pentru unghiurile de 30°,
45° şi 60°; rezolvarea unor triunghiuri
dreptunghice, isoscele sau cu un unghi de 30°,
folosind acest tabel;

Se vor utiliza figuri geometrice situate într-un plan de referin dat sau pe fe ele unor corpuri geometrice.
Matematică clasele V-VIII
Alternativa Educaţională Waldorf
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1.8

s utilizeze simetria, transla ia, rota ia
localiz ri şi pozi ii relative în rezolvarea
de probleme

1.9

s determine, folosind metode adecvate
(m surare şi/sau calcul), lungimi de
segmente, m suri de unghiuri şi arii; s
estimeze lungimi, m suri de unghiuri şi
arii

1.10

s utilizeze elemente de organizare a
datelor

Matematică clasele V-VIII

- exerci ii de identificare a coordonatelor unui
punct într-un sistem de axe ortogonale,
- exerci ii de reprezentare a unui punct într-un
sistem de axe ortogonale, cunoscând
coordonatele;
- construc ia imaginii unei figuri prin
transla ie, rota ie, simetrie (intuitiv, f r a
defini transform rile ca func ii);
- folosirea re elelor de p trate pentru a
recunoaşte imaginea unei figuri prin una din
transform rile de mai sus;
- justificarea propriet ilor unor configura ii
geometrice, pe baza simetriei;
- analiza şi construc ia unor figuri cu simetrie
axial sau central ;
- identificarea axei (centrului) de simetrie al
unei figuri (intuitiv sau/şi prin demonstra ie);
- analiza unor configura ii în care intervin
puncte, drepte, cercuri etc.
- construirea unei figuri aflate într-o anumit
pozi ie relativ la o alt figur dat ;
- probleme în care intervin opera ii cu m suri şi
transform ri de unit i de m sur ;
- exerci ii de alegere a celei mai potrivite
unit i de m sur , pentru un anumit context
dat;
- exerci ii de estimare a unor m suri: dimensiuni direct m surabile; m suri rezultate
din calcul, prin estimarea m surilor
componente;
- exerci ii de m surare a unghiurilor cu
ajutorul raportorului;
- calculul mediei aritmetice a mai multor
m sur tori ale aceleiaşi m rimi;
- determinarea practic a unei aproxim ri a
num rului π;
- analiza unor criterii de sortare a elementelor
unei mul imi: criterii care împart mul imea în
clase; criterii care determin submul imi
nedisjuncte (f r a folosi aceast
terminologie);
- discu ii privind alegerea celei mai potrivite
forme de reprezentare;
- reprezentarea unor date în tabele cu una şi
dou intr ri; reperarea unei informa ii dintr-un
tabel sau list ; interpretarea unei informa ii
extrase dintr-un tabel (list );
- exerci ii de transpunere a unei rela ii dintr-o
form de descriere în alta (text, formul ,
diagram );
- construirea unor diagrame; interpretarea
unor diagrame;
- analiza unor seturi de date pentru a
determina un mod mai potrivit de reprezentare
grafic ;
- reprezent ri prin grafice circulare şi grafice
cu bare;
- analiza unor exemple de evenimente
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întâmpl toare din domenii diferite ale
matematicii (divizibilitate, geometrie etc);
- calculul probabilit ii unor evenimente.

2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s exploreze modalit i de descompunere
- exerci ii de scriere a unui num r real ca:
2.1
a numerelor, folosind opera iile studiate şi
s identifice modalit i eficiente de
organizare a unui calcul

2.2

s formuleze cât mai multe consecin e posibile, care decurg dintr-un set de ipoteze
date; s construiasc generaliz ri şi s
investigheze valoarea de adev r a unor
enun uri

2.3

s identifice reguli de formare a unor
şiruri de numere

2.4

s selecteze, în mul imea datelor de care
dispune, informa ii relevante pentru rezolvarea unei probleme
s construiasc probleme, pornind de la un
model (grafic sau formul )

2.5

sum , produs, diferen , cât, putere de dou
sau mai multe numere reale;
- compararea unor modalit i diferite de a
organiza efectuarea unui calcul;
- identificarea unor consecin e posibile ce
decurg dintr-un set de ipoteze; întreb ri
deschise de tipul: „Ce s-ar întâmpla dac
modific m ipoteza?” (situa ia descris putând
fi una din cotidian, o situa ie matematic , un
experiment etc);
- exerci ii de verificare a validit ii unor
afirma ii, pe cazuri particulare sau prin
construirea unor exemple şi contra-exemple;
- formularea unor enun uri generale, pornind
de la unul sau mai multe enun uri de acelaşi
tip; verificarea validit ii enun urilor
formulate; elaborarea unei argumenta ii
(demonstra ii) în sprijinul afirma iilor
formulate;
- exerci ii de completare a unor şiruri de
numere, întocmite dup o regul aditiv ,
multiplicativ , de tipul an=a/n etc.;
identificarea regulii de formare a unui şir de
numere şi exprimarea ei (în cuvinte sau printro formul , desen etc.); alc tuirea unor şiruri,
pornind de la o regul dat ; inventarea unor
reguli de alc tuire a şirurilor;
- analiza datelor problemei pentru verificarea
noncontradic iei, suficien ei, redundan ei şi
eliminarea informa iilor neesen iale;
- formul ri de probleme, pornind de la o
schem , grafic, formul ;
- compararea unor probleme create pornind de
la acelaşi element de sprijin.

3. Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s
identifice
şi
s
diferen
ieze
etapele
unui
- identificarea ipotezei şi a concluziei unei
3.1
ra ionament matematic, prezentat în
diverse forme

Matematică clasele V-VIII

probleme;
- sesizarea greşelilor dintr-o succesiune de
argumente;
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3.2

3.3

s prezinte în mod coerent solu ia unei
probleme, utilizând modalit i variate de
exprimare (cuvinte, simboluri matematice, diagrame, tabele, construc ii din
diverse materiale)
s argumenteze logic în cadrul unui grup,
idei şi metode matematice, s utilizeze
diferite surse de informa ie în verificarea
şi sus inerea opiniilor

- redactarea rezolv rii unei probleme date;
- argumentarea oral a demersului de
rezolvare a unei probleme;
- discutarea în grup a metodei de rezolvare a
unei probleme;
- g sirea, în grup, a unor metode alternative de
rezolvare;
- elaborarea în grup a unor referate sau
proiecte pe o tem dat .

4. Dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s manifeste perseveren şi interes pentru - abordarea unor situa ii-problem ;
4.1
*4.2

g sirea de solu ii noi în rezolvarea unei
probleme
să manifeste interes pentru folosirea
tehnologiilor informaţiei în studiul
matematicii

- utilizarea unor metode variate în rezolvarea
problemelor;
- utilizarea unor soft-uri pentru învăţarea
matematicii; explorarea Internet-ului.

CON INUTURI
ALGEBR
1. Numere întregi
Num r întreg; reprezentarea pe axa numerelor; opus; valoare absolut
Compararea şi ordonarea numerelor întregi.
Reprezentarea unui punct cu coordonate întregi într-un sistem de axe ortogonale
Adunarea si scaderea numerelor întregi.Înmul irea numerelor întregi. Multiplii unui num r întreg
Împ r irea numerelor întregi când deîmp r itul este multiplu al împ r itorului
Divizorii unui num r întreg.Puterea unui num r întreg cu exponent num r natural
Reguli de calcul cu puteri.Ordinea efectu rii opera iilor şi folosirea parantezelor
Divizibilitate în Z: divizor, multiplu; ecua ii; inecua ii.
2. Numere ra ionale
Reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale, opusul unui num r ra ional; valoarea absolut a unui num r
ra ional (modulul). Scrierea numerelor ra ionale sub form zecimal sau frac ionar
Adunarea si scaderea numerelor ra ionale, propriet i
Compararea numerelor ra ionale. Înmul irea numerelor ra ionale, propriet i; ordinea efectu rii opera iilor
Împ r irea numerelor ra ionale; ordinea efectu rii opera iilor
Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. Reguli de calcul cu puteri
Ordinea efectu rii opera iilor şi folosirea parantezelor
Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0, cu aQ*, bQ
Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor
Rapoarte; propor ii; propor ii derivate; procente; raport procentual; şir de rapoarte egale
Media aritmetic şi media aritmetic ponderat .
Matematică clasele V-VIII
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3. Numere reale
R d cina p trat a unui num r natural p trat perfect.
Aproximarea r d cinii p trate a unui num r ra ional pozitiv;
Reguli de calcul: a  b  ab ; a / b  a / b , a0, b0. Introducerea factorilor sub radical.
Scoaterea factorilor de sub radical.Media geometric .
4. Calcul algebric
Calcul cu numere reale reprezentate prin litere: adunare, sc dere, înmul ire, împ r ire, ridicare la putere cu
exponent întreg; reguli de calcul cu puteri
Formule de calcul prescurtat:
(a±b)2 = a2 ± 2ab + b2; (a-b)(a+b) = a2 - b2;
(a+b+c) 2= a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc, unde a,b,c R
Descompuneri în factori, utilizând regulile de calcul în R.
Rezolvarea ecua iei de forma x2 = a, unde aQ. Aplica ii numerice.
5. Elemente de aritmetic comercial şi de organizare a datelor
Dobanda compus . No iuni de contabilitate simpl . inerea eviden ei unui registru de calcul.
Reprezentarea prin tabele şi diagrame a unor dependen e func ionale.
6. Ecua ii şi sisteme
Ecua ii de forma ax+b=0, a, b  R; mul imea solu iilor unei ecua ii; ecua ii echivalente; rezolvarea
ecua iilor. Utilizarea formulelor de calcul prescurtat în rezolvarea unor ecua ii reductibile la ecua ii de
aceast form .
Inecua ii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, b  R. Scrierea mul imii solu iilor.
Ecua ii de forma ax+by+c=0, a, b, c  R.

a1 x  b1  c1
; rezolvare prin metoda reducerii şi
a
2
x
b
2
c
2




Sisteme de dou ecua ii cu dou necunoscute, de forma: 

prin metoda substitu iei. Rezolvarea unor probleme simple cu con inut practic, cu ajutorul ecua iilor,
inecua iilor şi al sistemelor de ecua ii.
GEOMETRIE

Congruen şi asem nare
Criteriile de congruen a triunghiurilor. Congruen a triunghiurilor dreptunghice.
Concuren a liniilor importante în triunghi.Asem narea triunghiurilor; cazurile de asem nare.
Teorema fundamental a asem n rii.Teorema lui Thales pentru triunghi şi generalizarea la trapez.
Reciproca teoremei lui Thales. Asem nare centric . Centru de asem nare. Raport de asem nare.
Proiec ia unui patrulater, hexagon, cerc prin asem nare centric . Figuri central-simetrice.
Triunghiul dreptunghic
Teorema catetei. Teorema în l imii.Teorema lui Pitagora (demonstrat cu teorema catetei). Reciproca
teoremei lui Pitagora.Rapoarte trigonometrice şi întocmirea tabelului pentru unghiurile 30°, 45°, 60°.
Rezolvarea triunghiului dreptunghic.
Patrulatere - construc ie, propriet i, axe de simetrie.
P tratul. Corpuri regulate construite cu ajutorul p tratului: Octaedrul regulat, cubul - desf şurare şi
confec ionare. Elemente de cristalografie.
Dreptunghiul. Paralelogramul. Rombul. Trapezul. Trapezul isoscel. Trapezul dreptunghic. Linie mijlocie în
triunghi şi trapez.Deltoidul (patrulaterul zmeu). Patrulater convex; patrulater concav. Suma unghiurilor în
patrulater. Rela ii între patrulatere.
Cercul
Elemente în cerc: centru, raz , coard , diametru, arc, disc.
Pozi iile relative dreapt -cerc şi cerc-cerc. Propriet i ale coardelor, arcelor şi tangentelor.
Unghi la centru, m sura arcelor, unghi înscris în cerc.Cercul înscris şi cercul circumscris unui triunghi.
Patrulater înscris şi circumscris unui cerc. Propriet i. Poligoane regulate înscrise şi circumscrise unui cerc.
Cazuri particulare: triunghi echilateral, p trat şi hexagon regulat (latur , perimetru, R, r, apotem , arie).
Dodecaedrul - rela ii între corpurile platonice. Elemente de cristalografie.
Matematică clasele V-VIII
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Lungimea cercului şi aria discului.Lungimea arcului de cerc şi aria sectorului de disc.
Calcule de lungimi şi arii (metoda transform rilor izoedrice)
Determinarea ariilor pe hârtie milimetric . Unit i de m sur pentru arii şi transform ri.
Formule elementare de arie pentru dreptunghi, p trat, paralelogram, triunghi dreptunghic, triunghi oarecare,
romb, trapez, deltoid.Construc ii de dreptunghiuri cu arii egale. Paralelogramul ajut tor.
Transform ri izoedrice: forfecarea.Forfecarea dreptunghiului şi a paralelogramului.
Transformarea unui dreptunghi dat într-un paralelogram cu aceeaşi arie prin forfec ri succesive. Forfecarea
triunghiului. Transformarea unui patrulater într-un triunghi izoedric. Transformarea unui poligon într-un
triunghi izoedric. Forfecarea p tratului, hexagonului regulat, octogonului regulat stelat şi a cercului.
Teorema lui Pitagora - variante de demonstra ie:cu ajutorul ariilor, metoda lui Euclid, metoda lui Leonardo,
bazat pe teoria propor iilor, prin decupare-reasamblare, folosind transla iile şi rota iile.
În l imea în triunghiul dreptunghic (h = c1·c2 / ip).
Probleme de calcul a ariei perimetrului şi distan elor în figurile studiate.

Matematică clasele V-VIII
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CLASA a VIII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s în eleag no iunea de num r real şi
- exerci ii de comparare şi de ordonare a
1.1
rela iile dintre mul imile de numere studiate

1.2

s în eleag semnifica ia şi propriet ile
opera iilor cu numere reale şi s le aplice
în calcule variate

Matematică clasele V-VIII

numerelor reale, folosind axa numerelor,
valoarea absolut a unui num r real, sau
utilizând alte metode;
- scrierea unui num r ra ional în forme
echivalente, prin: amplificare şi simplificare;
transformarea din frac ie ordinar în frac ie
zecimal şi invers; scrierea unui num r pozitiv
ca radical din p tratul s u;
- scrierea unor numere ira ionale în forme
echivalente, utilizând introducerea şi scoaterea
unor factori de sub radical;
- exerci ii de reprezentare a numerelor pe ax ,
recurgând, acolo unde este cazul, la aproxim ri
sau folosind rela ii metrice în triunghiul
dreptunghic;
- exerci ii de pozi ionare a unor numere din
R\Z între doi întregi consecutivi;
- exerci ii de recunoaştere a numerelor
naturale, întregi, sau ra ionale, dintr-o mul ime
de numere dat ;
- exerci ii de determinare a naturii unui num r
zecimal (ra ional sau ira ional), fiind dat o
regul de succesiune a zecimalelor (ex:
0,101001000100001...);
- exerci ii de recunoaştere a unor numere
ira ionale dintr-o mul ime de numere date;
- exerci ii de folosire a terminologiei aferente
no iunii de num r real (semn, modul, opus,
invers, parte întreag , parte zecimal ), pe cât
mai multe exemple, punând în eviden : (1)
faptul c : modulul unui num r real este
întotdeauna un num r pozitiv; numerele opuse
au semne contrare; (2) ce fel de numere sunt
partea întreag , respectiv partea zecimal a
unui num r real; (3) scrierea unui num r real
ca sum dintre partea sa întreag şi cea
zecimal ;
- exerci ii de calcul (adun ri, sc deri, înmul iri
şi împ r iri, ridic ri la putere cu exponent
num r întreg) cu numere reale; exerci ii de
anticipare a naturii unui num r rezultat dintrun şir de opera ii;
- exerci ii de extragere a r d cinii p trate din
numere ra ionale pozitive;
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1.3

s aproximeze numere reale şi solu ii ale
unor ecua ii sau sisteme de ecua ii, pentru
a verifica validitatea unor calcule

1.4

s aplice în rezolvarea problemelor elemente de logic , precum şi elemente de
teoria mul imilor

Matematică clasele V-VIII

- exerci ii semnificative, care s scoat în
eviden avantajele folosirii propriet ilor
opera iilor cu numere reale;
- exerci ii de extragere a r d cinii p trate din
numere ra ionale pozitive;
- exerci ii de calcul cu radicali (introducerea
factorilor sub radical, scoaterea factorilor de
sub radical, înmul ire, ridicare la putere,
împ r ire, adunare, sc dere); amplificare
(pentru ra ionalizarea numitorului) şi
simplificare de rapoarte de numere reale;
- exerci ii de calcul, urm rind respectarea
semnifica iei parantezelor şi a ordinii efectu rii
opera iilor în mul imea numerelor reale;
exerci ii de aşezare a parantezelor pentru a
ob ine un rezultat dat;
- exerci ii de descompunere a unui num r real
în: sum , produs, diferen , cât, putere de dou
sau mai multe numere reale;
- creare, analiz , rezolvare de probleme cu text
care conduc la formule de tipul a±b=x;
a±b±c=x; a·b=x; a:b=x (x necunoscut), în
mul imea numerelor ra ionale;
- compararea unor modalit i diferite de a
organiza efectuarea unui calcul; folosirea
formulelor de calcul prescurtat, inclusiv pentru
calcule numerice;
- utilizarea aproxim rilor prin lips sau adaos
pentru a compara numere întregi, ra ionale sau
reale;
- rotunjirea pân la cea mai apropiat zece,
sut etc., sau zecime, sutime, miime;
- exerci ii de evaluare a rezultatelor unor
adun ri, sc deri, înmul iri, ridic ri la putere,
împ r iri, extrageri de r d cin p trat , înainte
de efectuarea calculului;
- calcule folosind atât calculatorul (de
buzunar, PC etc), cât şi algoritmii înv a i,
pentru a ob ine aproxim ri diferite ale
rezultatului unui calcul; eviden ierea erorii
datorate rotunjirilor;
- exerci ii de aproximare a solu iei unui sistem
de dou ecua ii de forma ax+by+c=0, a,b,c 
R, folosind reprezentarea grafic ;
- exerci ii de identificare a ipotezei şi a
concluziei într-un enun matematic;
- exerci ii ce vizeaz punerea în eviden a
rolului diferit al ipotezei şi al concluziei într-un
enun matematic;
- analiza unor enun uri ce folosesc operatorii
logici: „şi”, „sau”, „nu”, „implic ”,
„echivalent” şi a termenilor „to i”, „cel mult”,
„cel pu in”, „oricare”, „exist ”; formularea
unor astfel de enun uri;
- exerci ii de folosire a terminologiei aferente
logicii matematice (ipotez , concluzie,
demonstra ie, teorem , axiom , defini ie,
teorem direct , teorem reciproc , implica ie,

23

Alternativa Educaţională Waldorf

1.5

s identifice func ii de tipul f: R→R,
f(x) = ax+b (a, b  R) şi s le reprezinte
grafic

1.6

s utilizeze elemente de calcul algebric
pentu a rezolva ecua ii şi inecua ii,
precum şi pentru a aplica formule de
calcul; s localizeze puncte de coordonate
întregi într-un sistem de axe ortogonale

Matematică clasele V-VIII

exemplu, contraexemplu), în contexte variate
(algebr /geometrie, scris oral, context
cotidian/matematic etc.);
- exerci ii de folosire a terminologiei aferente
teoriei mul imilor (mul ime, element, diagram
etc.), în contexte uzuale şi matematice;
- construirea unor exemple de mul imi finite şi
de mul imi infinite (de exemplu: mul imea
divizorilor naturali ai unui num r natural;
mul imea multiplilor naturali ai unui num r
natural); analiza unor exemple de mul imi
întâlnite în studiul altor discipline;
- exersarea opera iilor cu mul imi (intersec ie,
reuniune, diferen , produs cartezian);
- analiza unor exemple de mul imi care s
ilustreze rela ia de egalitate, respectiv de
incluziune între mul imi;
- scrierea mul imii divizorilor întregi ai unui
num r întreg; compararea cu mul imea
divizorilor naturali;
- scrierea mul imii multiplilor întregi ai unui
num r întreg; compararea cu mul imea
multiplilor naturali;
- analiza unor exemple de dependen e
func ionale întâlnite în studiul altor discipline;
construc ia unor exemple de dependen e
func ionale; exerci ii de scriere a formulei care
defineşte o dependen func ional definit pe
o mul ime finit (în cazul unor formule
simple);
- analiza şi construc ia unor exemple care s
ilustreze no iunile de: func ie, diagram , func ie
definit pe o mul ime finit , func ie definit pe
o mul ime infinit , grafic; aflarea mul imii
valorilor unei func ii pe o mul ime finit ;
analiza unor exemple de func ii întâlnite în
ştiin ele naturii etc.;
- exerci ii de reprezentare a graficului unor
func ii: (1) definite pe mul imi finite, sau (2)
definite pe R cu valori în R, f(x)=ax+b, a,b
 R, într-un sistem de axe ortogonale;
exerci ii de determinare a unei func ii de
forma: f:RR, f(x)=ax+b, al c rei grafic
con ine dou puncte date; exerci ii de
investigare a coliniarit ii a dou sau mai multe
puncte, cunoscând coordonatele acestora;
- exerci ii de transcriere a unor situa ii
problem în limbaj matematic, înlocuind
numerele necunoscute cu litere;
- exerci ii de aplicare a unor formule (pentru
calculul mediilor aritmetic şi geometric , al
ariilor, al volumelor; interpretarea geometric a
mediilor; rezolvarea unor probleme în care
apar medii; exerci ii de comparare a mediilor
aritmetic şi geometric a dou numere;
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1.7

s utilizeze propriet i ale figurilor şi
corpurilor geometrice în probleme de
demonstra ie şi de calcul

Matematică clasele V-VIII

- exersarea opera iilor cu numere reale
reprezentate prin litere (adunare, sc dere,
înmul ire, împ r ire, ridicare la putere cu
exponent întreg) utilizând propriet ile
opera iilor şi formule de calcul prescurtat;
eviden ierea greşelilor tipice; aducerea la o
form mai simpl a unor numere (în a c ror
scriere intervin frac ii, paranteze, radicali etc.);
- exerci ii de descompunere a unor numere
reale reprezentate prin litere: (1) în sum sau
diferen ; (2) în factori, folosind diferite
metode; exerci ii cu restrângeri în p trate de
sume;
- rezolvarea unor ecua ii de forma ax+b=0, a,b
 R şi reductibile la acestea;
- exerci ii de reperare a unor puncte (pozi ii),
utilizând diferite repere: tabla de şah,
meridianele şi paralelele; exerci ii de
reprezentare a unor puncte în cadrul reperelor
descrise mai sus; exerci ii de reprezentare a
unui punct de coordonate întregi într-un sistem
de axe ortogonale;
- exerci ii de reprezentare grafic , prin puncte,
a dreptei solu iilor unei ecua ii de forma
ax+by+c=0, (cu a,b,cR, nu toate nule): (1)
identificarea a dou sau mai multe perechi de
numere care verific ecua ia; (2) reprezentarea
punctelor corespunz toare, într-un sistem de
axe ortogonale şi observarea coliniarit ii
acestor puncte; (3) reprezentarea grafic a
dreptei, pornind de la dou puncte ale acesteia;
(4) explicitarea mul imii solu iilor;
- rezolvarea unor sisteme de dou ecua ii de
forma ax+by+c=0, a,b,c  R, folosind: metoda
grafic ; metoda reducerii; metoda substitu iei;
rezolvarea unor sisteme de dou ecua ii cu
dou necunoscute, reduc-tibile la sisteme de
forma precizat ;
- rezolvarea unor inecua ii de forma ax+b<0,
ax+b0, ax+b0, ax+b0, a,bR, punând
sistematic în eviden le-g tura dintre
inecua ie, solu ia sa şi reprezentarea pe ax a
acestei mul imi de numere (sub forma unei
semidrepte), ca şi leg tura cu interpretarea
grafic a func iei f(x)=ax+b; rezolvarea unor
inecua ii simple, reductibile la acestea;
- rezolvarea unor probleme cu ajutorul
ecua iilor sau al sistemelor de ecua ii studiate;
utilizarea metodelor aritmetic şi algebric
pentru rezolvarea aceleiaşi probleme;
compararea rezolv rilor;
- exerci ii de identificare, diferen iere şi
denumire a figurilor geometrice (triunghi,
patrulater - p trat, dreptunghi, paralelogram,
trapez, romb – cerc, linie curb , dreapt ,
segment, semidreapt , linie frânt , unghi,
poligon) apar inând unei mul imi de figuri;
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1.8

s utilizeze localizarea figurilor geometrice în plan şi în spa iu, precum şi elemente de transform ri geometrice

Matematică clasele V-VIII

exemple de figuri geometrice pentru fiecare
categorie; exerci ii de reprezentare a figurilor
geometrice prin desen, utilizând instrumente
geometrice; exerci ii de identificare a unor
figuri plane pe corpuri geometrice sau pe
desf şur ri ale acestora;
- exerci ii de identificare, diferen iere şi
denumire a corpurilor geometrice (cub, sfer ,
paralelipiped, piramid , cilindru, con, trunchi
de piramid , trunchi de con) apar inând unei
mul imi de corpuri; analiza unor exemple de
corpuri geometrice pentru fiecare categorie;
exerci ii de reprezentare în plan a corpurilor
geometrice;
- exerci ii de identificare a elementelor figurilor plane pe corpuri geometrice (vârfuri,
unghiuri, muchii, fe e) sau pe desf şur ri ale
acestora;
- descrierea în cuvinte, verbal sau în scris, a
unei configura ii geometrice întâlnite într-o
problem de geometrie; formularea unei
probleme, pornind de la o configura ie dat ;
- exerci ii de clasificare şi comparare a unor
corpuri dup criterii ca: num rul de muchii,
fe e, vârfuri; forma fe elor;
- exerci ii de aplicare a metodei triunghiurilor
congruente şi a metodei triunghiurilor
asemenea;
- exerci ii de identificare a coordonatelor unui
punct într-un sistem de axe ortogonale;
exerci ii de reprezentare a unui punct într-un
sistem de axe ortogonale, cunoscând
coordonatele;
- construc ia imaginii unei figuri prin
transla ie, rota ie, simetrie (intuitiv, f r a
defini transform rile ca func ii); folosirea
re elelor de p trate pentru a recunoaşte
imaginea unei figuri printr-una dintre
transform rile de mai sus; justificarea
propriet ilor unor configura ii geometrice, pe
baza simetriei;
- analiza şi construc ia unor figuri cu simetrie
axial sau central ; identificarea axei
(centrului) de simetrie al unei figuri;
- analiza unor configura ii în care intervin
puncte, drepte, cercuri etc.; construirea unei
figuri aflate într-o anumit pozi ie relativ la o
alt figur dat ;
- analiza unor configura ii spa iale, inclusiv a
unor corpuri geometrice înscrise sau
circumscrise;
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1.9

s utilizeze în situa ii practice metode
adecvate de calcul pentru lungimi,
unghiuri, arii şi volume, precum şi
transform ri ale unit ilor de m sur

1.10

s utilizeze elemente de organizare a
datelor, de statistic şi de probabilit i în
modelarea unor fenomene

Matematică clasele V-VIII

- rezolvarea unor probleme în care intervin
opera ii cu m suri, utilizând multiplii şi
submultiplii unit ilor principale din sistemul
interna ional de m suri (pentru lungime, arie,
volum, mas , timp); utilizarea transform rilor;
- exerci ii de alegere a celei mai potrivite
unit i de m sur , pentru un anumit context
dat; exerci ii de estimare a unor m suri:
dimensiuni direct m surabile; m suri rezultate
din calcul sau din estimarea m surilor
componente;
- m surarea ariilor folosind re ele de p trate;
exerci ii de m surare a unghiurilor cu ajutorul
raportorului; exerci ii de citire şi interpretare a
rezultatului m sur rii cu diverse aparate;
- calculul mediei aritmetice a mai multor
m sur tori ale aceleiaşi m rimi;
- exerci ii de calcul a lungimilor unor
segmente, utilizând: teorema lui Thales,
asem narea triunghiurilor şi rela iile metrice în
triunghiul dreptunghic; rezolvarea unor
probleme cu con inut practic;
- exerci ii de calcul al lungimilor unor arce de
cerc, utilizând formule sau regula de trei
simpl ,
- exerci ii de calcul al unor m suri de unghiuri
şi arce de cerc, utilizând propriet ile figurilor
şi sin, cos, tg, ctg;
- calculul ariilor şi volumelor, folosind decup ri,
descompuneri, pavaje, re ele, formule, raportul
ariilor, raportul volumelor;
- calculul m surilor unor elemente (laturi,
apoteme, arii) ale poligoanelor regulate
(triunghi, p trat, hexagon); eviden ierea
leg turii cu raza cercului circumscris,
calculul ariilor laterale şi totale ale unor
poliedre (paralelipiped dreptunghic, cub,
prism triunghiular regulat , prism
patrulater regulat , piramid triunghiular
regulat , piramid patrulater regulat ), pe
desf şur ri date;
- exerci ii de clasificare a unor obiecte concrete
sau matematice (de exemplu, într-o mul ime de
ecua ii, de exerci ii de calcul cu radicali sau de
probleme de divizibilitate), dup criterii date;
formularea unor criterii de realizare a unei
clasific ri;
- analiza şi rezolvarea unor probleme de
num rare cu caracter combinatorial;
- exerci ii de înregistrare a rezultatelor unor
observa ii prin desene şi tabele; extragerea unor
date din tabele, liste, diagrame etc. şi
interpretarea lor; reprezentarea unor rela ii prin
diagrame;
- construirea unor diagrame statistice (de tipul
grafice cu bare, grafice circulare etc.);
interpretarea unor diagrame; analiza unor seturi
de date pentru a determina un mod mai potrivit
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de reprezentare grafic ;
- analiza unor exemple de evenimente aleatoare
legate de domenii diferite ale matematicii
(divizibilitate, geometrie etc.); exerci ii de
apreciere a şansei de producere a unor
evenimente, în raport cu altele şi reprezentarea
lor pe o scal (de exemplu: eveniment sigur,
foarte posibil, probabil, imposibil); compararea
şanselor de realizare a dou evenimente ale
c ror probabilit i sunt cunoscute;
- calculul probabilit ii unui eveniment ce
const din reuniunea unor evenimente;
- elementare egal probabile, utilizând raportul;
- nr. cazuri favorabile/nr. cazuri posibile.

2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s identifice situa ii-problem , s le
- culegerea şi organizarea unor date;
2.1

2.2

transpun în limbaj matematic şi s
organizeze eficient modul de rezolvare a
acestora
s construiasc generaliz ri şi s
investigheze valoarea de adev r a unor
enun uri

2.3

s identifice reguli de formare a unor
şiruri şi formule de definire a unor func ii

2.4

s construiasc probleme, pornind de la
un model (grafic sau formul ); s extrag
dintr-un set de date informa ii relevante
pentru rezolvarea unor probleme sau
pentru a crea probleme
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- identificarea unor consecin e posibile ce
decurg dintr-un set de ipoteze;

- exerci ii de verificare a validit ii unor
afirma ii, pe cazuri particulare sau prin construirea
unor exemple şi contraexemple;
- formularea unor enun uri generale, pornind
de la unul sau mai multe enun uri de acelaşi
tip; verificarea validit ii enun urilor
formulate; elaborarea unei argumenta ii
(demonstra ii) în sprijinul afirma iilor
formulate;
- exerci ii de completare a unor şiruri de
numere, întocmite dup o regul aditiv ,
multiplicativ etc.; identificarea regulii de
formare a unui şir de numere şi exprimarea ei
(în cuvinte sau printr-o formul , desen etc.);
alc tuirea unor şiruri, pornind de la o regul
dat ; inventarea unor reguli de alc tuire a
şirurilor;
- exerci ii de identificare a formulei care
defineşte o func ie de tipul f:RR, f(x)=ax+b,
a,bN;
- analiza datelor problemei pentru verificarea
noncontradic iei, suficien ei, redundan ei şi
eliminarea informa iilor neesen iale;
- formul ri de probleme, pornind de la o
schem , grafic, formul ;
- compararea unor probleme create pornind de
la acelaşi element de sprijin;
- generalizarea unor scheme, grafice, formule,
situa ii matematice şi aprecierea validit ii şi
utilit ii generaliz rilor f cute.
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3. Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s extrag informa ii cu caracter
- corelarea informa iilor dobândite în diverse
3.1
matematic din diverse surse şi s în eleag
semnifica ia global a acestora

3.2

3.3

s prezinte în mod coerent solu ia unei
probleme, corelând diverse modalit i de
exprimare (cuvinte, simboluri matematice
diagrame, tabele, grafice, construc ii din
diferite materiale)
s discute în cadrul unui grup avantajele şi
dezavantajele utiliz rii unei metode de
rezolvare sau a unei modalit i de
prezentare a unui demers matematic

moduri;
- decodarea informa iilor con inute în
reprezentarea plan a unui obiect spa ial;
- redactarea rezolv rii unei probleme date;
- argumentarea oral a demersului de
rezolvare a unei probleme;

- discutarea în grup a metodei de rezolvare a
unei probleme;
- g sirea, în grup, a unor metode alternative de
rezolvare;
- elaborarea unor referate sau proiecte, care
presupun utilizarea unor surse suplimentare de
informa ie.

4. Dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s identifice utiliz ri ale unor concepte şi
- brainstorming: care dintre metodele
4.1
metode matematice studiate, în diferite
domenii

4.2

s manifeste perseveren şi gândire
creativ în rezolvarea unei probleme

4.3

să manifeste interes pentru folosirea
tehnologiilor informaţiei în studiul
matematicii

matematice studiate sunt utilizate, de exemplu,
în studiul ştiin elor naturii;
- activitate-proiect: concepte şi metode
matematice necesare într-un anumit domeniu
practic de activitate;
- abordarea unor situa ii-problem ;
- utilizarea unor metode variate în rezolvarea
problemelor;
- determinarea mai multor solu ii pentru o
problem dat ;
- utilizarea unor soft-uri pentru învăţarea
matematicii; explorarea Internet-ului.

CON INUTURI
1. Elemente de organizare a datelor
Sistem de axe ortogonale; reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale; distan a
între dou puncte din plan; rezolvarea unor probleme simple de geometrie pornind de la reprezentarea
punctelor într-un sistem de axe ortogonale; reprezentarea unor numere reale pe ax , folosind rigla şi
compasul.Reprezentarea prin tabele, diagrame şi grafice a unor dependen e func ionale. Reprezentarea
grafic a dependen ei direct propor ionale. Reprezentarea grafic a dependen ei invers propor ionale.
Elemente de organizare a datelor şi de probabilit i.
ALGEBR
Mul imi
No iunea de mul ime; rela ii (apartenen , egalitate, incluziune); opera ii (intersec ia, reuniunea, diferen a,
Matematică clasele V-VIII
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produsul cartezian).
1. Numere reale
Algoritmul de extragere a r d cinii p trate. Aproxim ri.Exemple de numere ira ionale; ira ionalitatea lui 2
(demonstra ia - facultativ); mul imea numerelor reale; modul; ordonare; reprezentare pe ax prin aproxim ri.
N  Z  Q  R . Forme de scriere a unui num r real.
Reprezentare pe ax . Aproxim ri. Valoarea absolut a unui num r real. Intervale.
Opera ii cu numere reale de forma a b , b>0, (adunarea, sc derea, înmul irea, ridicarea la putere,
împ r irea).
Ra ionalizarea numitorului de forma a b , a  b , a ,b  N .
Calcul cu numere reale reprezentate prin litere: adunare, sc dere, înmul ire, împ r ire, ridicare la putere cu
exponent întreg.
Formule de calcul prescurtat:

( a  b )2  a2  2ab  b2;
( a  b )( a  b )  a 2  b 2 ;

( a  b  c )2  a2  b2  c2  2ab  2bc  2ac

( a  b )3  a3  3a2b  3ab2  b3
( a  b )( a 2  ab  b 2 )  a 3  b3

Descompuneri în factori.
Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Opera ii cu acestea (adunare, sc dere, înmul ire, împ r ire,
ridicare la putere).
2. Func ii
No iunea de func ie.
Func ii definite pe mul imi finite, exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule, reprezentare grafic .
Func ii de tipul f: RR, f(x)=ax+b (a, b R); reprezentarea geometric a graficului.
Func ii de tipul f: AR, f(x)=ax+b (a, b R), unde A este un interval sau o mul ime finit ; reprezentare
grafic .
3. Ecua ii şi inecua ii
Ecua ii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt numere reale.
Ecua ii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale.
Sisteme de ecua ii de forma:

a 1 x  b1 y  c1  0

, unde a1, b1, c1, a2, b2, c2 sunt numere reale;
a 2 x  b2 y  c2  0
rezolvare prin metoda substitu iei şi prin metoda reducerii; interpretare geometric .
Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecua iilor şi a sistemelor de ecua ii.
Rezolvarea în R a ecua iei de forma ax2+bx+c=0, a, b, c R, a0, prin descompunere în factori sau în sum
de p trate. Formula de rezolvare.
Inecua ii de forma ax+b0, (,, ) unde a şi b sunt numere reale.
Teme de sintez pentru preg tirea examenului de capacitate
GEOMETRIE
Notiuni fundamentale
Drepte şi plane în spa iu. Pozi ia relativ a dreptelor în spa iu. Pozi ia relativ a dreptelor şi planelor în
spa iu. Snop de drepte şi fascicul de drepte. Unghiul şi distanta dintre dou drepte necoplanare. Pozi ia
Matematică clasele V-VIII
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relativ a planelor în spa iu. Fascicul şi snop de plane. Distan a dintre dou drepte paralele. Unghiuri şi
diedre.
Corpuri geometrice
Unit i de m sur pentru volum. Unit i de m sura pentru capacitate.
Cubul şi paralelipipedul dreptunghic. Arii şi volume. Sec iuni.
Prisma şi cilindrul. Arii şi volume. Sec iuni.
Piramida şi conul. Arii şi volume. Sec iuni.
Poliedre. Teorema lui Euler (f r demonstra ie). Poliedre regulate. Dualitate. Poliedre trunchiate.
Sfera. Pozi ia relativ a dreptelor şi sferelor. Pozi ia relativ a sferelor şi planelor. Calot sferic . Segment
sferic. Zon sferic . Sector sferic. Arii şi volume.
Corpuri de rota ie. Corpuri înscrise.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN

OBIECTIVE CADRU
1.

Cunoaşterea şi în elegerea
conceptelor, a terminologiei şi a
procedurilor de calcul specifice
matematicii

2.

Dezvoltarea capacit ilor de
explorare/investigare şi rezolvare de
probleme

3.

Dezvoltarea capacit ii de a
comunica utilizând limbajul
matematic

STANDARDE
S1. Scrierea, citirea, compararea şi reprezentarea pe
ax a numerelor reale
S2. Efectuarea corect a opera iilor cu numere reale
(eventual reprezentate prin litere)
S3. Utilizarea estim rilor şi a aproxim rilor de
numere şi m suri (lungimi, unghiuri, arii şi volume)
pentru a aprecia validitatea unor rezultate
S4. Utilizarea unor elemente de logic şi de teoria
mul imilor, precum şi a unor rela ii, func ii, şiruri în
rezolvarea problemelor
S5. Rezolvarea de ecua ii şi inecua ii şi efectuarea de
calcule algebrice, utilizând algoritmi, formule şi
metode specifice
S6. Stabilirea şi utilizarea propriet ilor calitative şi
metrice ale figurilor şi corpurilor geometrice, în
probleme de demonstra ie şi de calcul
S7. Utilizarea localiz rii figurilor geometrice şi a
unor elemente de transform ri geometrice
S8. Înregistrarea, prelucrarea şi prezentarea datelor
pe baza unor elemente de statistic şi probabilit i
S9. Identificarea unei situa ii-problem şi
organizarea eficient a modului de rezolvare a
acesteia
S10. Utilizarea unor reprezent ri şi metode variate
pentru clarificarea şi justificarea (demonstrarea) unor
enun uri
S11. Construirea unor generaliz ri şi verificarea
validit ii lor
S12. În elegerea semnifica iei globale a informa iilor
cu caracter matematic extrase din diferite surse
documentare
S13. Expunerea coerent oral sau scris a propriilor
demersuri de rezolvare a unei probleme

S14. Angajarea în activit i matematice în
cadrul unui grup

Matematică clasele V-VIII

31

Alternativa Educaţională Waldorf

