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Realizarea unui învăţămînt de calitate în contextul realităţilor şi perspectivelor socioeconomice impun ca finalităţile educaţiei să fie formulate nu doar în termeni concreţi
şi pragmatici, ci mai ales din perspectiva nevoilor reale de formare a personalităţii celui
educat. Este vorba de o nouă abordare în pedagogie, numită pedagogia competenţelor, şi
de promovarea unei didactici funcţionale, care vizează formarea la elevi a unui sistem de
competenţe necesare acestora pentru continuarea studiilor şi în viaţă, avînd menirea să
asigure o integrare socială cît mai bună. Trecerea de la un curriculum centrat pe obiective
la un curriculum bazat pe competenţe şcolare solicită proiectarea unui nou model pedagogic la matematică – model fundamentat de prezentul curriculum.
Curriculumul şcolar la Matematică pentru clasele X–XII reprezintă instrumentul didactic şi documentul normativ principal ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de
atins la matematică în liceu, exprimate în competenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare
şi evaluare.
Prezentul Curriculum şcolar la Matematică este parte componentă a Curriculumului
Naţional şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în liceu. El este elaborat ca o continuitate firească a curriculumului pentru gimnaziu şi urmăreşte formarea şi
dezvoltarea competenţelor necesare pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior şi pregătirea personalităţii pentru viaţă şi activitate independentă.
Învăţămîntul matematic liceal va valorifica potenţialul maxim şi cel creativ al elevului.
Acest curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile elevului de a asimila
materialul determinat de standardele de conţinut la matematică într-un ritm adecvat, de
a-şi forma şi dezvolta competenţele preconizate şi de a atinge standardele de competenţă
la matematică.
La realizarea acestui document s-a ţinut cont de modelul flexibil şi deschis de proiectare curriculară, care să ofere posibilităţi autentice de opţiune pentru autori de manuale şi
ulterior pentru profesori şi elevi. Astfel, autorii de manuale vor dezvolta temele curriculumului după criterii logice, operaţionalizînd competenţele specifice, subcompetenţele şi
conţinutul informativ la matematică în sarcini şi situaţii de învăţare, care vor oferi puncte
de sprijin elevilor în realizarea unei învăţări independente, active, iar profesorilor – puncte de plecare în realizarea unui învăţămînt matematic de calitate.
Înţelese ca ansambluri structurate de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi valori dobîndite şi formate prin învăţare, competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice domeniilor de studiu, în contexte variate. Acest tip de proiectare curriculară se axează pe: focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării, accentuarea dimensiunii
acţionale în formarea personalităţii elevului, corelarea cu aşteptările societăţii.
Administrarea disciplinei
Statutul
Nr. de unităţi
Nr. de ore
Aria curriculară
Clasa
disciplinei
de conţinuturi pe clase pe an
Obligatorie Matematica şi Ştiinţe Clasa a X-a
170
(matematica, fizica, bi- – profilul real;
92
ologia, chimia, infor- – profilul umanistic
102
61
matica)
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Clasa a XI-a
– profilul real;
– profilul umanistic
Clasa a XII -a
– profilul real;
– profilul umanistic

81
45

170
102

49
44

170
102

I. Concepţia didactică a disciplinei
Sensul major al paradigmei educaţionale la matematică în liceu este formarea şi dezvoltarea competenţelor pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalităţii absolventului
liceului şi a-i permite accesul la următoarea etapă/treaptă a învăţămîntului şi/sau integrarea lui socială pentru a realiza o carieră profesională adecvată. Astfel, matematica este o
disciplină obligatorie de studiu pentru toate clasele şi profilurile şi fundamentală pentru
studiul celorlalte discipline şcolare.
Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elev prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor
probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.
Achiziţiile finale în termeni de competenţe nu sînt nişte liste de conţinuturi disciplinare
care trebuie memorate. Pentru ca un elev să-şi formeze o competenţă este necesar ca el:
• să stăpînească un sistem de cunoştinţe fundamentale în funcţie de problema care va
trebui rezolvată în final;
• să posede deprinderi şi capacităţi de utilizare/aplicare în situaţii simple/standarde
pentru a le înţelege, realizînd astfel funcţionalitatea cunoştinţelor obţinute;
• să rezolve diferite situaţii-problemă, conştientizînd astfel cunoştinţele funcţionale
în viziunea proprie;
• să rezolve situaţii semnificative în diverse contexte care prezintă anumite probleme
din viaţa cotidiană, manifestînd comportamente/atitudini conform achiziţiilor finale, adică competenţă.
Proiectarea Curriculumului a fost ordonată de următoarele principii:
• asigurarea continuităţii la nivelul claselor şi ciclurilor;
• actualitatea informaţiilor predate şi adaptarea lor la nivelul de vîrstă al elevilor, centrarea pe elev;
• centrarea pe aspectul formativ;
• corelaţia transdisciplinară-interdisciplinară (eşalonarea optimă a conţinuturilor
matematice corelate cu disciplinele ariei curriculare, asigurîndu-se coerenţa pe verticală şi orizontală);
• delimitarea pe profiluri (real, umanist) a unui nivel obligatoriu de pregătire matematică a elevilor şi profilarea posibilităţilor de învăţare şi de obţinere de noi performanţe;
• centrarea clară a tuturor componentelor curriculare pe rezultatele finale – competenţe specifice şi subcompetenţe la matematică.
O astfel de proiectare strategică orientează curriculumul şcolar şi procesul educaţional spre achiziţiile finale – competenţe, pe care elevii ar trebui să le manifeste/demonstreze în urma parcurgerii unor anumite experienţe în formare/învăţare.
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Fundamentale pentru construcţia Curriculumului la Matematică şi, în ansamblu, al
învăţămîntului matematic preuniversitar sînt principiile:
I. constructiv (al structuralităţii), care vizează procesul de reluare sistematică a
informaţiilor, conceptelor de bază ca pe un aspect esenţial al predării–învăţării.
În contextul acestui principiu învăţămîntul matematic modern se realizează concentric în spirală, fiind axat pe noţiunea (conceptul) matematică şi formarea, la
finisarea şcolarizării, a unor structuri ale gîndirii specifice matematicii;
II. formativ, care vizează formarea directă a personalităţii elevului în procesul educaţional la matematică.
În aspectul formării şi dezvoltării competenţei interpersonale, civice, morale şi a competenţei culturale Curriculumul şcolar pentru Matematică vizează formarea la elevi în
procesul educaţional a următoarelor valori şi atitudini:
• dezvoltarea unei gîndiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate, imparţialitate şi toleranţă;
• manifestarea curiozităţii şi a imaginaţiei în crearea de strategii, probleme, planuri de
activitate, în rezolvarea şi realizarea acestora;
• manifestarea tenacităţii, a perseverenţei, a capacităţii de concentrare, a încrederii în
forţele proprii, a tendinţei în vederea realizării potenţialului intelectual, a responsabilităţii pentru propria formare;
• încurajarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate;
• manifestarea independenţei în gîndire şi acţiune;
• dezvoltarea simţului estetic şi critic;
• aprecierea rigorii, ordinii şi eleganţei în arhitectura rezolvării unei probleme, în aplicarea unei metode, unui algoritm sau a construirii unei teorii;
• formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea
unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme în situaţii reale şi/sau
modelate;
• formarea şi dezvoltarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant
pentru viaţa socială şi profesională;
• stimularea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general;
• utilizarea terminologiei aferente matematicii în situaţii de comunicare;
• susţinerea propriilor idei şi puncte de vedere prin argumentare şi/sau formulări de
întrebări;
• cooperarea în calitate de membru al unui grup;
• angajarea în discuţii critice şi constructive asupra unui subiect matematic; adoptarea
punctelor de vedere diferite şi orientarea în vederea formării propriei viziuni.
Învăţămîntul matematic liceal vizează reorientarea de la abordarea de tip academic a
domeniilor matematicii spre prezentarea unor varietăţi de situaţii problematice, pentru
a crea deschideri către domeniile mari matematice şi aplicaţiile lor; micşorarea ponderii
de aplicare de algoritmi în favoarea folosirii diferitor strategii în rezolvarea de probleme
şi a situaţiilor-problemă.
Curriculumul este construit astfel încît să nu îngrădească libertatea profesorului în
proiectarea activităţilor didactice. Astfel, în condiţiile realizării competenţelor specifice şi
subcompetenţelor şi în condiţiile parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii în cadrul aceleiaşi clase, profesorul are dreptul:
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• să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut, dacă nu este afectată logica
ştiinţifică sau didactică;
• să repartizeze timpul efectiv pentru parcurgerea unităţilor de conţinut în funcţie de
pregătirea matematică a elevilor la etapa respectivă a învăţămîntului;
• să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare, cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor matematice;
• să aleagă sau să organizeze activităţi de învăţare adecvate condiţiilor concrete din clasă.
Manualele de matematică elaborate în baza acestui curriculum urmează să fie integrate în concepţia curriculumului şi să respecte cerinţele specifice de a fi accesibile elevilor,
funcţionale, operaţionale şi de a îndeplini, prioritar, nu numai funcţia informativă, dar şi
cea formativă, de învăţare prin studiere, cercetare şi descoperire independentă, de stimulare, de autoinstruire, autoevaluare şi, în final, de formare de competenţe.
Curriculumul este fundamentat pe competenţele-cheie/transversale, stabilite pentru
sistemul de învăţămînt din Republica Moldova, şi pe cele transdisciplinare pentru treapta liceală de învăţămînt. Competenţele specifice sînt deduse din competenţele transdisciplinare şi reprezintă un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi
şi atitudini pe care şi-l propune să-l creeze şi să-l dezvolte fiecare disciplină de studiu, pe
întreaga perioadă de şcolaritate de liceu.
Valorile şi atitudinile orientează spre formarea personalităţii elevului din perspectiva
disciplinei Matematică. Realizarea lor concretă derivă din activitatea didactică permanentă a profesorului, constituind un element implicit al acesteia.
Subcompetenţele se formează pe parcursul unui an de studiu, sînt deduse din competenţele specifice şi sînt etape în formarea acestora.
Conţinuturile învăţării sînt mijloace prin care se urmăreşte formarea subcompetenţelor şi, implicit, a competenţelor specifice propuse. Ele sînt organizate tematic, în unităţi
de conţinut.
Exemplele de activităţi de învăţare şi evaluare sugerează demersuri pe care le poate
întreprinde profesorul pentru formarea subcompetenţelor. Acestea sînt recomandabile
pentru profesor.
Studiul matematicii la profilul real îşi propune să asigure pentru elevii de la acest
profil formarea competenţelor necesare pentru continuarea studiilor la facultate, în domeniile legate de profilul real şi/sau în viaţă.
Studiul matematicii la profilul umanist îşi propune, în fond, să asigure pentru elevii de
la acest profil formarea competenţelor legate de folosirea calculelor, algoritmilor şi a unor
raţionamente matematice simple în contexte diverse. Totodată, se urmăreşete conştientizarea faptului că matematica este o activitate de descriere şi de rezolvare a problemelor,
folosind un limbaj unitar, aceasta făcînd ca ea să fie o disciplină dinamică, strîns legată
de societate prin relevanţa sa în cotidian şi prin rolul său în ştiinţele naturii, în ştiinţele
economice, în tehnologii, în ştiinţele sociale etc.
II. Competenţele-cheie/ transversale
Sistemul de competenţe-cheie/transversale stabilit pentru sistemul de învăţămînt din
Republica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie determinate de Comisia
Europeană şi a profilului absolventului:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat;
Competenţe de comunicare într-o limbă străină;
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţe acţional-strategice;
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);
Competenţe interpersonale, civice, morale;
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;
Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţele-cheie/transversale şi transdisciplinare pentru
treapta liceală de învăţămînt
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
• Competenţe de a stăpîni metodologia de integrare a cunoştinţelor de bază despre
natură, om şi societate în scopul satisfacerii nevoilor şi acţionării pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale.
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat
• Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă/limba de stat în situaţii
reale ale vieţii.
• Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific argumentat.
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
• Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
• Competenţe de a comunica argumentat într-o limbă străină în situaţii reale ale vieţii.
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
• Competenţe de a organiza activitatea personală în condiţiile tehnologiilor aflate în
permanentă schimbare.
• Competenţe de a dobîndi şi a stăpîni cunoştinţe fundamentale din domeniile Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în coraport cu nevoile sale.
• Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.
Competenţe acţional-strategice
• Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune
soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii.
• Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă pentru protecţia mediului ambiant.
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC)
• Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală.
• Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi a
utiliza serviciile electronice, inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.
Competenţe interpersonale, civice, morale
• Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţiile de conflict şi a respecta opiniile semenilor săi.
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• Competenţe de a manifesta o poziţie civică activă, solidaritate şi coeziune socială
pentru o societate nondiscriminatorie.
• Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă în baza normelor şi valorilor
moral-spirituale.
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
• Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue şi autorealizării personale.
• Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru un mod sănătos de viaţă.
• Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi.
Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori)
• Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi ale culturilor altor etnii
în scopul aplicării lor creative şi autorealizării personale.
• Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale.
Competenţe antreprenoriale
• Competenţe de a stăpîni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă în scopul autorealizării în domeniul antreprenorial.
• Competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.
IV. Competenţele specifice ale disciplinei Matematică
Profilul real
1. Dobîndirea cunoştinţelor matematice fundamentale, necesare continuării studiilor
şi/sau inserţiei sociale.
2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, teoremelor studiate în contexte variate de aplicare.
3. Folosirea terminologiei şi a notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau
modelate.
4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
5. Elaborarea strategiilor şi proiectarea activităţilor pentru rezolvarea unor probleme
teoretice şi/sau practice.
6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat, recurgînd la
argumentări.
7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achiziţiile matematice
dobîndite, a modelelor matematice studiate şi tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale adecvate.
8. Selectarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru
rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.
9. Integrarea achiziţiilor matematice dobîndite cu alte cunoştinţe, inclusiv din fizică,
chimie, biologie, informatică, pentru rezolvarea problemelor în situaţii reale şi/sau
modelate.
10. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaţiilor-problemă create în
cadrul diverselor activităţi.
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Profilul umanistic
1. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau modelate, inclusiv în situaţii de comunicare.
2. Selectarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru
rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.
3. Utilizarea achiziţiilor matematice dobîndite în contexte variate de aplicare.
4. Construirea şi interpretarea unor diagrame, tabele, scheme, grafice ilustrînd diverse
situaţii reale şi/sau modelate, inclusiv situaţii cotidiene.
5. Conceperea unor planuri de acţiuni, utilizînd strategiile şi/sau tehnologiile matematice cunoscute.
6. Elaborarea şi realizarea unor proiecte, utilizînd achiziţiile matematice dobîndite.
7. Susţinerea propriilor idei şi puncte de vedere recurgînd la argumentări.
8. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
9. Integrarea achiziţiilor matematice dobîndite cu alte cunoştinţe pentru rezolvarea
problemelor în situaţii reale şi/sau modelate.
10. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaţiilor-problemă create în
cadrul diverselor activităţi.
V. Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Profilul real
Clasa
Temele
a X-a I. Numere reale
II. Mulţimi
III. Funcţii. Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme şi totalităţi
IV. Elemente de trigonometrie
V. Figuri geometrice în plan
VI. Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton
a XI-a

I. Şiruri de numere reale
II. Limite de funcţii. Funcţii continue
III. Funcţii derivabile. Aplicaţii ale derivatelor
IV. Numere complexe
V. Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare
VI. Paralelismul în spaţiu
VII. Perpendicularitatea în spaţiu
VIII. Transformări geometrice în spaţiu

a XII-a I. Primitiva. Integrala nedefinită
II. Integrala definită. Aplicaţii
III. Elemente de statistică şi teoria probabilităţilor
IV. Poliedre
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Nr. de ore
12
12
50
26
50
20
Total: 170
10
21
39
24
28
16
20
12
Total: 170
24
28
20
30

Clasa
Temele
a X-a I. Numere reale
II. Mulţimi
III. Funcţii. Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme
IV. Elemente de trigonometrie
V. Figuri geometrice în plan
VI. Elemente de combinatorică

a XI-a
I. Şiruri de numere reale
II. Funcţii derivabile. Aplicaţii ale derivatelor
III. Numere complexe
IV. Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare
V. Paralelismul în spaţiu
VI. Perpendicularitatea în spaţiu
VII.Transformări geometrice în spaţiu

a XII-a I. Primitiva. Integrala nedefinită
II. Integrala definită. Aplicaţii
III. Elemente de statistică şi teoria probabilităţilor
IV. Poliedre
V. Corpuri rotunde
VI. Recapitulare

10

Nr. de ore
10
8
32
12
28
12
Total: 102
10
30
14
16
12
12
8
Total: 102
15
16
20
20
15
16
Total: 102

Notă: 1. Repartizarea timpului de predare–învăţare–evaluare se va determina reieşind
din 3 ore pe săptămînă.
2. Repartizarea orelor pe teme şi ordinea compartimentelor este orientativă.
3. Ordinea compartimentelor, în cadrul aceleiaşi clase, poate fi scimbată, dacă nu este
afectată logica ştiinţifică sau didactică.

Notă: 1.Repartizarea timpului de predare–învăţare–evaluare se va determina reieşind
din 5 ore pe săptămînă.
2. Repartizarea orelor pe teme şi ordinea compartimentelor este orientativă.
3. Ordinea compartimentelor, în cadrul aceleiaşi clase, poate fi schimbată, dacă nu
este afectată logica ştiinţifică sau didactică.
Profilul umanistic

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
3
Exerciţii de:
– determinare ale cărei mulţimi de numere îi aparţine numărul dat;
– ordonare, comparare şi reprezentare a numerelor reale
pe axa de coordonate;
– scriere a numerelor reale în diverse forme;
– calcul cu numere şi aplicare în calcule a algoritmilor şi
proprietăţilor adecvate;
– efectuare de aproximări şi estimări;
– transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru rezolvarea altora;
– rezolvare de probleme şi situaţii-problemă;
– aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente noţiunii de
număr, inclusiv în situaţii de comunicare;
– justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
tehnologiilor utilizate;
– formare a obişnuinţei de a verifica dacă o problemă este
sau nu determinată.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; explozia stelară (starbursting) etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială; evaluarea formativă; evaluarea asistată
de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice, grafice etc.

26
42
Total: 170

Subcompetenţe
Conţinuturi
1
2
1.1. Recunoaşterea în diverse enunţuri a
I. Numere reale
elementelor mulţimilor numerice studiate • Numere reale. Mulţimile
(N, Z, Q, R) şi scrierea numerelor reale, fo- N, Z, Q, R.
losind diverse forme.
• Cuantificatorii existenţial şi
1.2. Efectuarea trecerii de la o formă de
universal.
scriere a numerelor reale la alta.
• Operaţii cu numere reale
1.3. Reprezentarea geometrică a numere- (adunarea, scăderea, înmulţilor reale şi utilizarea terminologiei aferente rea, împărţirea, ridicarea la punoţiunii de număr în contexte diverse.
tere cu exponent raţional, real).
1.4. Aplicarea în calcule a proprietăţilor
Proprietăţi.
operaţiilor matematice cu numere reale:
• Radicali. Proprietăţi.
adunarea, scăderea, înmulţirea, ridicarea • Logaritmul unui număr pozila putere cu exponent număr raţional, real, tiv. Proprietăţi.
operaţii cu radicali de ordinul n, n∈N, n ≥ • Metoda inducţiei matematice.
≥ 2, logaritmul unui număr pozitiv.
Aplicaţii la demonstraţia unor
1.5. Utilizarea în diverse situaţii reale şi/sau identităţi numerice.
modelate a estimărilor şi aproximărilor pen- • Modulul numărului real. Protru verificarea validităţii unor calcule cu nu- prietăţi:
mere reale, folosind puteri, radicali, logaritmi. |a|≥0; |a|=|–a|; |a2|=|a|2=a2;
1.6. Transpunerea unei situaţii cotidiene în
limbaj matematic, rezolvarea problemei ob- |ab|=|a| . |b|;
ţinute şi interpretarea rezultatului.
, b≠0; |a+b|≤|a|+|b|.
1.7. Justificarea şi argumentarea rezultatului obţinut în calcule cu numere reale.
1.8. Aplicarea calculelor cu numere reale în
situaţii practice, inclusiv în realizarea diverselor proiecte.

Clasa a X-a

VI. Subcompetenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare şi evaluare pe clase

V. Corpuri rotunde
VI. Recapitulare

11

12
13

3
Exerciţii de:
– reprezentare analitică, sintetică, grafică (diagrame, tabele) a mulţimii şi a operaţiilor cu mulţimi;
– determinare a elementelor unei mulţimi definite în diferite moduri;
– utilizare a terminologiei şi a notaţiilor aferente teoriei
mulţimilor în contexte uzuale şi matematice;
– determinare a unei mulţimi descrise de o proprietate
dată;
– folosire a relaţiilor de incluziune şi egalitate între mulţimi, a relaţiei de apartenenţă, non-apartenenţă;
– efectuare a operaţiilor cu diverse tipuri de mulţimi;
– sortare şi clasificare a obiectelor după diverse criterii, de
determinare a criteriilor după care sînt selectate mulţimile
corespunzătoare;
– corelare intra- şi interdisciplinară privind utilizarea elementelor de teoria mulţimilor;
– compunere şi rezolvare de probleme de teoria mulţimilor, relevante unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; algoritmizarea; activitatea în grup;
studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice, de
rol, simulative; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; observarea independentă; lucrări practice şi
aplicative etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală (sumativă); evaluarea
asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice,
grafice etc., metoda proiectelor etc.

1
2
3
3.1. Recunoaşterea unor dependenţe funcţionale
III. Funcţii. Ecuaţii.
Exerciţii de:
în situaţii reale şi/sau modelate.
Inecuaţii.
– identificare a unor dependenţe funcţionale în diverse
3.2. Reprezentarea în diverse moduri (analitic,
Sisteme şi totalităţi
contexte;
grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependenţe III. 1. Noţiunea de funcţie – reprezentare în diverse moduri (analitic, grafic, tabefuncţionale, inclusiv cotidiene.
• Noţiunea funcţie.
lar, prin diagrame) a unor dependenţe funcţionale, in3.3. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor
• Moduri de definire a func- clusiv cotidiene;
numerice prin lectură grafică şi/sau analitică.
ţiei. Graficul funcţiei.
– recunoaştere a funcţiei studiate fiind dată reprezenta3.4. Aplicarea algoritmului de studiu al funcţi- • Proprietăţi ale funcţiilor rea grafică şi/sau analitică a acesteia;
ei în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în referitoare la monotonie, pa- – lectură grafică şi/sau analitică a funcţiilor pentru a
studiul unor procese fizice, chimice, biologice, ritate, periodicitate, mărgi- deduce proprietăţi ale acestora;
sociale, economice modelate prin funcţii.
nire, zerouri, extreme.
– aplicare a algoritmului de studiu al funcţiei în diverse
3.5. Explorarea unor proprietăţi cu caracter local • Funcţii injective, surjecti- contexte;
şi/sau global al unor funcţii în situaţii reale şi/sau ve, bijective.
– folosire a proprietăţilor funcţiilor în diverse contexte;
modelate.
• Funcţii inversabile. Funcţia – transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme
3.6. Aplicarea unor metode grafice pentru rezolva- inversă.
pentru rezolvarea altora;
rea ecuaţiilor, inecuaţiilor, a sistemelor de ecuaţii. • Funcţii compuse.
– rezolvare de probleme şi situaţii-problemă;
3.7. Exprimarea în limbaj matematic a unor situ– aplicare a terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiuaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de granii de funcţie, inclusiv în situaţii de comunicare;
dul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia
– justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
exponenţială, funcţia modul, proporţionalitatea
tehnologiilor utilizate;
directă, proporţionalitatea inversă.
– clasificare a funcţiilor studiate şi a proprietăţilor aces3.8. Clasificarea funcţiilor studiate după diverse
tora după diverse criterii;
criterii.
– explorare a unor proprietăţi cu caracter local şi/sau glo3.9. Clasificarea după diverse criterii a tipurilor
bal al funcţiilor studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
de ecuaţii, inecuaţii, sisteme şi determinarea me– exprimare în limbaj matematic a unor situaţii concretodei, metodelor adecvate de rezolvare a acestora.
te din diverse domenii, ce se pot descrie prin funcţii de
3.10. Rezolvarea tipurilor de ecuaţii, inecuaţii,
gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exsisteme de ecuaţii studiate.
ponenţială, funcţia logaritmică, funcţia modul, propor3.11. Modelarea unor situaţii cotidiene, inclusiv
ţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă;
antreprenoriale, prin intermediul ecuaţiilor, ine– rezolvare a ecuaţiilor, inecuaţiilor, a sistemelor de
cuaţiilor, sistemelor studiate.
ecuaţii, inecuaţii prin metoda grafică şi utilizare a pro

1
2
2.1. Identificarea în limbaj cotidian şi/sau
II. Mulţimi
în probleme de matematică a unor noţiuni, • Noţiunea de mulţime. Mulrelaţii, proprietăţi specifice teoriei mulţiţimi numerice.
milor.
• Operaţii cu mulţimi (reuniu2.2. Transcrierea şi redactarea unui enunţ, nea, intersecţia, diferenţa, proa rezolvării unei probleme utilizînd limbajul dusul cartezian).
teoriei mulţimilor.
• Proprietăţi fundamentale.
2.3. Reprezentarea analitică, sintetică, grafică (diagrame, tabele) a mulţimii şi a operaţiilor cu mulţimi (reuniunea, intersecţia, diferenţa, produsul cartezian).
2.4. Folosirea terminologiei şi notaţiilor
specifice teoriei mulţimilor în situaţii reale
şi/sau modelate.
2.5. Efectuarea de operaţii (reuniunea, intersecţia, diferenţa, produs cartezian) cu
mulţimile de numere N, Z, Q, R şi submulţimile acestora (inclusiv cu intervale de numere reale).
2.6. Utilizarea elementelor de teoria mulţimilor în situaţii din cotidian şi/sau în studiul altor discipline şcolare.
2.7. Sortarea şi clasificarea obiectelor pe
baza unor criterii, formularea criteriului
după care se alege o mulţime de obiecte în
situaţii reale şi/sau modelate.
2.8. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă privind mulţimile în contextul
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al
semnificaţiei rezultatelor.

14
15

1

(semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”, “≥”, “≤”) şi reductibile la ele.
III. 5. Funcţia exponenţială. Funcţia logaritmică
• Noţiunea funcţia exponenţială.
• Graficul funcţiei exponenţiale.
• Proprietăţile funcţiei exponenţiale.

şi reductibile la ele.
• Inecuaţii iraţionale de tipul:

3

3
prietăţilor studiate ale funcţiilor;
– identificare şi clasificare a tipurilor de ecuaţii, inecuaţii, sisteme după diverse criterii;
– determinare a metodei/metodelor de rezolvare a clasei corespunzătoare de ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
– modelare a unor situaţii cotidiene, inclusiv antreprenoriale, prin intermediul funcţiilor, ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate;
– analiză a rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii, sistem, totalitate în contextul corectitudinii, simplităţii, clarităţii
şi al semnificaţiei rezultatelor;
– rezolvare a tipurilor de ecuaţii, inecuaţii, sisteme de
ecuaţii, inecuaţii indicate în curriculum;
– compunere şi rezolvare de probleme de funcţii, ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii, inecuaţii, relevante
unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii.
Metode şi activităţi de instruire:
problematizarea; modelarea; descoperirea; metoda
exerciţiului; algoritmizarea; activitatea cu manualul;
activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice, de rol, simulative; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; instruirea
asistată de calculator; observarea independentă; lucrări
practice şi aplicative; demonstraţia; lucrări grafice; metoda BBB (mapa cu imagini); turul galeriei; învăţarea
reciprocă; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală (sumativă); evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; jocuri didactice evaluative; lucrări grafice; investigaţia etc.

2
• Relaţiile lui Viète.
• Inecuaţii de gradul II şi reductibile la acestea.
• Interpretarea geometrică a ecuaţiei de gradul doi cu două necunoscute: x2 + y2 = r2;
(x – a)2 + (y – b)2 = r2; x · y = k, k ∈ R*; y = ax2 + bx + c, a ≠ 0.
• Sisteme de două ecuaţii, inecuaţii algebrice de gradul I, II.
• Sisteme de ecuaţii simetrice, omogene de gradul II.
• Ecuaţii de gradul II cu modul, cu parametru.
• Ecuaţii şi inecuaţii raţionale cu o necunoscută.
III. 4. Funcţia putere. Funcţia radical
• Noţiunea funcţia putere. Graficul funcţiei putere.
• Proprietăţi ale funcţiei putere.
• Noţiunea funcţia radical. Graficul funcţiei radical.
• Proprietăţi ale funcţiei radical.
• Ecuaţii iraţionale de tipul:

1
2
3.12. Analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii, sistem în contextul
corectitudinii, simpliIII. 2. Funcţia de gradul I
tăţii, clarităţii şi al semnificaţiei re- • Noţiunea funcţia de gradul I. Graficul
zultatelor.
funcţiei de gradul I. Proprietăţile funcţiei de
gradul I.
• Formula distanţei dintre două puncte în
sistemul cartezian de coordonate. Coordonatele mijlocului unui segment.
• Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută, cu
două necunoscute şi reductibile la acestea.
• Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută şi
reductibile la acestea.
• Interpretarea geometrică a ecuaţiei de
gradul I cu două necunoscute. Panta unei
drepte.
• Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu una,
două necunoscute. Metode de rezolvare a
sistemelor de ecuaţii (metoda substituţiei,
metoda reducerii, metoda grafică).
• Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.
• Ecuaţii de gradul I cu modul şi/sau parametru.
III. 3. Funcţia de gradul II
• Noţiunea Funcţia de gradul II.
• Graficul funcţiei de gradul II.
• Proprietăţile funcţiei de gradul II.
• Ecuaţii de gradul II şi reductibile la acestea.
Clasificarea ecuaţiilor de gradul II.
• Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II.

16
17

3

3
Exerciţii de:
– identificare a elementelor de trigonometrie studiate în
diverse contexte;
– transformare a unităţilor de măsură a unghiurilor din
grade în radiani şi invers;
– reprezentare a unghiurilor de diverse măsuri pe cercul trigonometric;
– utilizare a unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului dreptunghic;
– efectuare a calculelor trigonometrice în diverse contexte, utilizînd tabele cu valori, formule, calculatorul;
– caracterizare a unor configuraţii geometrice plane
utilizînd calculul trigonometric;
– lectură grafică şi/sau analitică a funcţiilor trigonometrice pentru a deduce proprietăţi ale acestora;
– optimizare a calculului trigonometric prin alegerea
adecvată a formulelor şi identităţilor trigonometrice;
– clasificare după diverse criterii a tipurilor de ecuaţii
trigonometrice;
– rezolvare a clasei respective de ecuaţii trigonometrice;
– rezolvare a inecuaţiilor trigonometrice fundamentale;
– compunere şi rezolvare de probleme de trigonometrie,
relevante unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii.
Metode şi activităţi de instruire:
problematizarea; modelarea; descoperirea; metoda exerciţiului; algoritmizarea; activitatea cu manualul; activitatea în
grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice,
de rol, simulative; contraexemplul; matricea de asociere;
harta noţională; instruirea asistată de calculator; observarea
independentă; lucrări practice şi aplicative; demonstraţia;
lucrări grafice; metoda BBB (mapa cu imagini); turul galeriei; învăţarea reciprocă; explozia stelară etc.

• Noţiunea funcţia logaritmică.
• Graficul funcţiei logatitmice.
• Proprietăţile funcţiei logaritmice.
• Ecuaţii exponenţiale de tipul:
1. a f (x) = a g (x) şi reductibile la ele;
2. ecuaţii exponenţiale ce se reduc la ecuaţii algebrice studiate;
3. ecuaţii exponenţiale de tipul n·a2x + m ·axbx+ + p·b2x = 0 şi reductibile la acestea;
4. ecuaţii de tipul 1–3 cu modul sau parametru.
• Inecuaţii exponenţiale de tipul:
1. a f (x) < a g (x) şi reductibile la ele; (semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”, “≥”, “≤”) şi reductibile la acestea;
2. inecuaţii exponenţiale ce se reduc la inecuaţii algebrice studiate;
3. inecuaţii exponenţiale de tipul 1–2 cu modul.
• Ecuaţii logaritmice de tipul:
1. loga f (x) = b;
2. loga f (x) = loga g(x);
3. loga f (x) ± loga g(x) = loga h(x), a > 0, a ≠ 1 şi/sau a = mx+n, m, n ∈ R;
4. ecuaţii logaritmice reductibile la ecuaţii algebrice studiate.
• Ecuaţii logaritmice de tipul 1–4 cu modul.
• Inecuaţii logaritmice de tipul:
1. loga f (x) < b;
2. loga f (x) < loga g(x);
3. loga f (x) ± loga g(x) < loga h(x), a > 0, a ≠ 1;
4. inecuaţii logaritmice reductibile la ecuaţii algebrice studiate;
5. inecuaţii logaritmice de tipul: logmx+n a < b; m, n ∈ R.
6. Inecuaţii logaritmice de tipul 1–5 cu modul.
• Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice ce conţin ecuaţii exponenţiale şi/sau
logaritmice studiate.

2

1
2
4.1. Identificarea elementelor
IV. Elemente de trigonometrie
de trigonometrie în contexte • Cercul trigonometric. Transformarea unităţivariate.
lor de măsură a unghiurilor din grade în radi4.2. Utilizarea unor elemente ani şi invers.
de trigonometrie în rezolvarea • Funcţiile trigonometrice sinus, cosinus, tantriunghiului dreptunghic.
gentă, cotangentă. Graficul funcţiei trigonome4.3. Efectuarea de calcule tri- trice sinus, cosinus, tangentă, cotangentă. Progonometrice în diverse con- prietăţi.
texte, utilizînd tabele cu va- • Identităţile trigonometrice fundamentale.
lori, formule, calculatorul.
• Formulele de reducere.
4.4. Aplicarea cunoştinţe• Formulele sumei.
lor dobîndite la trigonome- • Formulele unghiului dublu.
trie pentru determinarea unor • Formulele substituţiei universale.
măsuri de unghiuri (în grade, • Calculul valorilor funcţiilor trigonometrice
în radiani) în situaţii reale şi/ ale măsurilor unghiurilor uzuale.
sau modelate.
• Noţiunile arcsinus, arccosinus, arctangentă,
4.5. Determinarea unor pro- arccotangentă. Proprietăţile:
prietăţi ale funcţiilor trigono- arcsin(–a) = –arcsin a;
metrice prin lecturi grafice şi/ arccos(–a) = π–arccos a;
sau analitice.
arctg(–a) = –arctg a;
4.6. Transpunerea într-un
arcctg(–a) = π–arcctg a.
limbaj specific trigonometriei Calculul valorilor arcsinus, arccosinus, arctanşi geometriei a unor probleme gentă, arccotangentă ale numerelor reale uzuale.
practice şi/sau din alte dome- • Ecuaţii trigonometrice fundamentale.
nii şi rezolvarea acestora.
• Ecuaţii trigonometrice reductibile la ecuaţii
4.7. Clasificarea după diverse algebrice.
criterii a tipurilor de ecuaţii tri- • Ecuaţii trigonometrice omogene (de gradul I,
gonometrice studiate şi rezol- II) şi reductibile la ele.
varea acestora.
• Ecuaţii trigonometrice de forma
a sin x + b cos x = c, a, b, c ∈ R.
• Inecuaţii trigonometrice fundamentale.

1
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2
5.7. Elaborarea unui algoritm de re- • Poligoane regulate înscrise în cerc. Poligoazolvare şi rezolvarea problemei de
ne regulate circumscrise unui cerc.
geometrie în situaţii reale şi/sau mo- • Aria suprafeţelor poligonale pentru: triunghi
delate.
formula lui Heron,
(
5.8. Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii
în situaţii reale şi/sau modelate, utilizînd instrumentele şi unităţile de mă), pătrat, dreptunghi, paralelosură adecvate.
5.9. Determinarea valorii de adevăr a gram, romb, trapez, poligon regulat.
unor propoziţii matematice recurgînd • Lungimea cercului. Aria discului.
la argumentări şi/sau demonstraţii.
6.1. Identificarea în diverse contexVI. Elemente de combinatorică.
te şi clasificarea după diverse criterii a
Binomul lui Newton
tipurilor de probleme de combinatori- • Noţiunea de mulţime ordonată.
că studiate.
• Noţiunea de factorial.
6.2. Utilizarea permutărilor, aranja- • Legile combinatoricii.
mentelor, combinărilor şi proprietăţi- • Permutări.
lor acestora în rezolvarea unor ecuaţii, • Aranjamente.
inecuaţii, probleme practice, din alte • Combinări.
domenii.
• Proprietăţi ale combinărilor.
6.3. Utilizarea binomului lui Newton • Ecuaţii, inecuaţii ce conţin elemente de
şi/sau a formulei termenului general în combinatorică.
diverse domenii.
• Binomul lui Newton.
6.4. Aplicarea proprietăţilor coefici- • Formula termenului general.
enţilor binomiali şi ale dezvoltării bi- • Proprietăţi fundamentale ale coeficienţilor
nomului la putere în rezolvări de pro- binomiali.
bleme.
• Proprietăţi ale dezvoltării binomului la pu6.5. Analiza rezolvării unei probleme tere.
de combinatorică sau referitoare la utilizarea binomului lui Newton în contextul corectitudinii, al simplităţii,

2

Exerciţii de:
– identificare în diferite contexte şi clasificare
după diverse criterii a mulţimilor, a problemelor
de combinatorică studiate;
– rezolvare a problemelor cu text, a problemelor
practice, din alte domenii ce conţin elemente de
combinatorică;
– rezolvare a unor ecuaţii, inecuaţii ce conţin
elemente de combinatorică;
– utilizare a binomului lui Newton şi/sau a
formulei termenului general în diverse domenii;
– analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de combinatorică sau referitoare la utilizarea binomului lui Newton în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor;
– compunere şi rezolvare de probleme de combinatorică, relevante unor situaţii cotidiene şi/sau
din alte domenii.

3
orale, scrise, practice; metoda proiectelor; jocuri
didactice evaluative; lucrări practice pe teren; lucrări de laborator; investigaţia etc.

3
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală (sumativă); evaluarea asistată
de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.; metoda proiectelor; jocuri didactice evaluative; lucrări grafice; investigaţia etc.
Exerciţii de:
V. Figuri geometrice în plan
5.1. Identificarea în diferite contexte şi clasifica- • Noţiunea de propoziţie matematică. – identificare în diferite contexte şi clasificare după diverse criterii
Valoarea de adevăr a propoziţiei. Noţi- a figurilor geometrice studiate şi a proprietăţilor acestora;
rea după diverse criterii a figurilor geometrice unile de axiomă, teoremă, teoremă re- – determinare a poziţiilor relative ale figurilor geometrice în plan
studiate şi a proprietăţilor ciprocă, condiţii necesare şi suficiente. în situaţii reale şi/sau modelate;
Metoda reducerii la absurd.
– reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, inclusiv
acestora.
prin utilizarea instrumentelor de desen adecvate;
5.2. Determinarea poziţii- • Noţiuni geometrice fundamentale
lor relative ale figurilor ge- (punctul, dreapta, planul, distanţa, mă- – rezolvare de probleme şi situaţii-problemă şi analiza rezolvărilor
în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnifiometrice studiate în situa- sura unghiului).
caţiei rezultatelor;
ţii reale şi/sau modelate. • Triunghiuri. Clasificări.
– aplicare a terminologiei şi a notaţiilor aferente elementelor de
5.3. Reprezentarea în plan • Congruenţa triunghiurilor.
geometrie studiate, inclusiv în situaţii de comunicare;
a figurilor geometrice stu- • Linii importante în triunghi.
diate, inclusiv prin utiliza- • Asemănarea triunghiurilor. Teorema – analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute la rezolvarea unor
probleme practice prin utilizarea elementelor de geometrie studiate;
rea instrumentelor de de- Thales.
– determinare a valorii de adevăr a unor propoziţii matematice re• Lema fundamentală a asemănării.
sen adecvate.
5.4. Utilizarea în diferite • Relaţii metrice în triunghi. Teorema si- curgînd la argumentări, demonstraţii;
– compunere şi rezolvare de probleme de geometrie, relevante
contexte a proprietăţilor fi- nusurilor. Teorema cosinusului.
gurilor geometrice studiate. • Patrulatere convexe. Poligoane convexe. unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii.
5.5. Modelarea geometrică • Poligoane regulate.
Metode şi activităţi de instruire:
a unor situaţii cotidiene şi/ • Cercul. Coarde. Arce. Discul. Relaţii problematizarea; modelarea; descoperirea; activitatea în grup; stusau din alte domenii, inclu- metrice în cerc.
diul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice, de rol, simulative;
siv utilizînd calculatorul. • Poziţia relativă a unei drepte faţă de
contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; instruirea
un cerc.
5.6. Analiza rezolvării
asistată de calculator; observarea independentă; lucrări practice
unei probleme, situaţii- • Unghi la centru. Unghi înscris.
şi aplicative; demonstraţia; lucrări practice pe teren; metoda BBB;
problemă de geometrie în • Triunghi înscris în cerc. Triunghi cir- turul galeriei; învăţarea reciprocă; explozia stelară etc.
contextul corectitudinii, al cumscris cercului.
Activităţi de evaluare:
simplităţii, al clarităţii şi al • Patrulatere înscrise în cerc. Patrulatere evaluarea formativă; evaluarea finală (sumativă); evaluarea asistată
semnificaţiei rezultatelor. circumscrise unui cerc.
de calculator; testarea; probe
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Exerciţii de:
II. Limite de funcţii.
2.1. Caracterizarea unor func– lectură grafică şi/sau analitică în contextul caracterizării funcţiei şi
Funcţii continue
ţii şi interpretarea unor proprietăţi ale funcţiilor efectuînd • Noţiunea limita unei funcţii în- interpretării proprietăţilor acesteia;
lectura grafică şi/sau analitică. tr-un punct. Noţiunea limita unei – determinare a punctelor de acumulare, a punctelor izolate ale diferitor mulţimi;
2.2. Aplicarea algoritmului de funcţii la ∞.
• Punct de acumulare, punct izo- – utilizarea terminologiei şi notaţiilor specifice noţiunii de limită, concalcul al limitei funcţiei întinuitate în contexte diverse;
tr-un punct şi a unor algoritmi lat al unei mulţimi.
– rezolvare de probleme ce duc la introducerea noţiunii de limită a
specifici de eliminare a nede- • Limite laterale.
• Calculul limitelor de funcţii. funcţiei într-un punct;
terminărilor în rezolvări de
• Operaţii cu limite de funcţii. – rezolvare de probleme ce duc la introducerea noţiunii de funcţie
probleme.
2.3. Utilizarea terminologiei şi Cazuri exceptate la operaţii cu li- continuă într-un punct, inclusiv continuă lateral, continuă pe o mulţime;
a notaţiilor specifi ce noţiunii mite de funcţii.
– identificarea continuităţii, a punctelor de discontinuitate în baza forde limită, continuitate în con- • Limite remarcabile
mulei analitice a funcţiei date;
texte diverse.
– utilizarea proprietăţilor funcţiilor continue pe un interval în diverse
2.4. Identificarea continuităţii,
contexte;
a punctelor de discontinuitate
– exemplificarea de funcţii, compuneri de funcţii care au/nu au limită
în baza formulei analitice.
2.5. Utilizarea proprietăţilor • Asimptotele graficelor funcţii- în punctul dat, sînt/nu sînt continue pe intervalul dat;
– determinare a asimptotelor graficelor funcţiilor.
funcţiilor continue pe o mulţi- lor reale.
• Noţiunea funcţie continuă înme în diverse contexte.
Metode şi activităţi de instruire:
2.6. Exemplificarea de func- tr-un punct.
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice;
ţii, compuneri de funcţii care • Punct de discontinuitate.
algoritmizarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice;
au/nu au limită în punctul dat, • Continuitatea la stînga. Conti- contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări practice
sînt/nu sînt continue pe inter- nuitatea la dreapta.
şi aplicative; lucrări grafice; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplina• Criterii de continuitate.
valul dat.
• Funcţie continuă pe o mulţime. re etc.
2.7. Analiza rezolvării unei
Activităţi de evaluare:
probleme referitoare la funcţii • Continuitatea funcţiilor eleevaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de calculacontinue din punctul de vede- mentare.
tor; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; probe
re al corectitudinii, al simplită- • Operaţii cu funcţii continue. grafice etc.
•
Proprietăţile
funcţiilor
contiţii, al clarităţii şi al semnificaţinue.
ei rezultatelor.

Exerciţii de:
– recunoaştere şi exemplificare a şirurilor, subşirurilor, a progresiei aritmetice, a progresiei geometrice în diverse contexte;
– clasificare şi caracterizare a şirurilor, subşirurilor după diverse criterii;
– construire a unor exemple şi contraexemple;
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute la rezolvarea unor probleme
prin utilizarea şirurilor, subşirurilor, progresiilor;
– utilizare a şirurilor, progresiilor în diverse domenii, inclusiv în realizarea
de proiecte;
– aplicare a terminologiei aferente noţiunii de şir în contexte diverse;
– compunere şi rezolvare de probleme de şiruri, progresii relevante unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări
practice şi aplicative etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială, formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
3

Clasa a XI-a

3
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; algoritmizarea; problematizarea; activitatea cu manualul; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; observarea independentă; lucrări practice şi aplicative etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală (sumativă); evaluarea asistată de calculator;
testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.

Subcompetenţe
Conţinuturi
1
2
1.1. Recunoaşterea şirurilor,
I. Şiruri de numere reale
subşirurilor, progresiilor arit- • Noţiunea şir de numemetice, progresiilor geometrice re reale.
în diverse contexte.
• Noţiunea subşir de nu1.2. Clasificarea şirurilor după mere reale.
criteriile: şiruri finite, infinite, • Şiruri finite, infinite.
monotone, mărginite, conver- • Şiruri mărginite.
gente, divergente.
• Şiruri monotone.
1.3. Caracterizarea unor şiruri • Progresia aritmetică.
folosind diverse reprezentări Proprietăţi. Aplicaţii.
(formule, grafice) şi/sau propri- • Progresia geometrică.
etăţi ale acestora.
Proprietăţi. Aplicaţii.
1.4. Analiza şi interpretarea re- • Limita unui şir.
zultatelor obţinute la rezolvarea • Noţiunea de şir converunor probleme prin utilizarea şi- gent.
rurilor, subşirurilor, progresiilor. • Noţiunea de şir diver1.5. Utilizarea şirurilor, progre- gent.
siilor în diverse domenii, inclusiv în realizarea unor proiecte
simple.

1
al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor.
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Exerciţii de:
– exemplificare a funcţiilor derivabile şi a celor ce nu posedă derivată (la stînga, la dreapta) într-un punct, pe un
interval;
– trasare a tangentei la o curbă şi determinare a pantei ei,
determinare a vitezei instantanee a unui mobil;
– aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în
rezolvarea unor probleme şi cercetarea unor procese din
diverse domenii;
– studiere a unor funcţii din punct de vedere cantitativ şi
calitativ utilizînd algoritmul de studiu al funcţiei;
– rezolvare a unor probleme de optimizare din diverse domenii, utilizînd derivata, diferenţiala;
– utilizare a metodelor legate de aplicaţiile derivatei, diferenţialei ca metode calitativ noi de studiere a funcţiei, de
rezolvare a problemelor teoretice şi/sau practice;
– aplicare a derivatelor în studiul proceselor fizice, sociale,
economice prin intermediul rezolvării unor probleme de
maxim şi/sau minim;
– calcul al limitelor funcţiei cu ajutorul derivatei, utilizînd
regula lui L’Hospital;
– compunere şi rezolvare de probleme ce ţin de derivată şi
diferenţială, relevante unor situaţii cotidiene şi/sau din alte
domenii.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; studiul
de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de
asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative;
lucrări grafice; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare etc.

1
2
3
3.8. Aplicarea derivatelor în studiul proce- • Probleme de maxim şi minim. Activităţi de evaluare:
selor fizice, sociale, economice prin inter- Optimizări.
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculamediul rezolvării unor probleme de mator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectexim şi/sau minim.
lor; probe grafice etc.
Exerciţii de:
IV. Numere complexe
4.1. Utilizarea terminologiei aferente noţi– evidenţiere a necesităţii extinderii noţiunii de număr;
unii de număr complex în diverse contexte. • Noţiunea număr complex.
– utilizare a terminologiei aferente noţiunii de număr
4.2. Aplicarea numerelor complexe scrise Mulţimea C.
în formă algebrică şi formă trigonometrică, • Forma algebrică a numărului complex în diverse contexte;
– identificare a părţii reale şi a celei imaginare a numărua operaţiilor cu ele în rezolvări de probleme. complex.
4.3. Transformarea numerelor complexe • Operaţii aritmetice cu nume- lui complex;
re complexe scrise în formă al- – transformare a numerelor complexe dintr-o formă în alta;
dintr-o formă în alta.
– aplicare a numerelor complexe scrise în formă algebri4.4. Reprezentarea geometrică a numă- gebrică.
rului complex dat, a modulului acestuia şi • Reprezentarea geometrică a că şi formă trigonometrică, a operaţiilor cu ele în diverse
contexte;
aplicarea unor astfel de reprezentări în re- numerelor complexe.
• Modulul unui număr complex. – efectuare de calcule cu numere complexe, scrise în diverzolvări de probleme.
• Forma trigonometrică a nu- se forme;
4.5. Alegerea strategiilor de rezolvare a
– aplicare a numerelor complexe în rezolvări de probleme;
problemei în vederea efectuării calculelor mărului complex.
• Operaţii cu numere complexe – alegere a formei de reprezentare a unui număr complex
cu numere complexe.
4.6. Selectarea unor algoritmi specifici cal- scrise în formă trigonometrică în funcţie de caz în vederea efectuării calculelor şi rezolvăculului cu numere complexe pentru efec- (înmulţirea, împărţirea, ridica- rii problemelor;
tuarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii rea la putere cu exponent natu- – rezolvare în mulţimea C a ecuaţiilor de gradul II, a ecuaral, extragerea rădăcinii de ordi- ţiilor bipătratice, a ecuaţiilor binome, a ecuaţiilor reciproîn mulţimea C.
ce de gradul III şi IV.
nul n, 2 ≤ n ≤ 6, n∈N*).
4.7. Alegerea formei de reprezentare a
unui număr complex în funcţie de caz în • Ecuaţii de gradul II, ecuaţii bi- Metode şi activităţi de instruire:
vederea rezolvării problemei respective. pătratice, ecuaţii binome, ecuaţii metoda exerciţiului; jocuri didactice; algoritmizarea; pro4.8. Determinarea unor analogii între pro- reciproce de gradul III şi IV în blematizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii
mulţimea C.
prietăţile operaţiilor cu numere reale şi
practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţinumere complexe şi utilizarea acestora în
onală; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare etc.
rezolvări de probleme.
Activităţi de evaluare:
4.9. Generalizarea noţiunii de număr prin
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculaextinderea acestuia de la noţiunea de nutor; testarea; probe orale, scrise; investigaţia etc.
măr natural la noţiunea de număr complex.

1
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3.1. Exemplificarea funcţiilor deIII. Funcţii derivabile.
rivabile şi/sau a funcţiilor care nu
Aplicaţii ale derivatelor
sînt derivabile (la stînga, la dreap- • Noţiunea derivata, derivata laterală a
ta) într-un punct, pe un interval. unei funcţii într-un punct.
3.2. Aplicarea unor algoritmi spe- • Probleme din diverse domenii ce concifici calculului diferenţial în rezol- duc la noţiunea de derivată.
varea unor probleme şi cercetarea • Interpretarea geometrică şi fizică a deunor procese reale şi/sau modelate. rivatei.
3.3. Studierea unor funcţii din
• Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei
punct de vedere cantitativ şi cali- într-un punct.
tativ utilizînd algoritmul de studiu • Funcţii derivabile pe o mulţime.
al funcţiei.
• Derivata de ordinul n.
3.4. Explorarea unor proprietăţi • Derivata funcţiei compuse.
cu caracter local şi/sau global ale • Tabelul derivatelor funcţiilor elemenunor funcţii referitoare la derivabi- tare.
litate în rezolvarea unor probleme • Calculul derivatelor. Reguli de deride optimizare din diverse domenii. vare.
3.5. Utilizarea metodelor legate de • Noţiunea diferenţiala funcţiei. Reguli
aplicaţiile derivatei, diferenţialei ca de calcul al diferenţialelor.
metode calitativ noi de studiere a • Aplicaţii ale diferenţialei la calculul
funcţiei, de rezolvare a probleme- aproximativ.
lor teoretice şi/sau practice.
• Puncte critice.
3.6. Aplicarea sensului geometric • Puncte de extrem, extremele funcţiei.
şi mecanic a derivatei în rezolvări • Proprietăţile funcţiilor derivabile: teode probleme din diverse domenii. remele Fermat, Rolle, Lagrange.
3.7. Analiza rezolvării unei proble- • Aplicaţii ale derivatelor de ordinul 1 şi
me, situaţii-problemă ce ţin de uti- 2 în studiul variaţiei funcţiei, reprezenlizarea derivatelor, diferenţialelor tarea grafică a funcţiei.
în contextul corectitudinii, al sim- • Calculul limitelor funcţiei cu ajutorul
plităţii, al clarităţii şi al semnifica- derivatei. Regulile lui L’ Hospital.
ţiei rezultatelor.
• Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică, geometrie, economie.
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– reprezentare în plan a unor configuraţii geometrice
plane şi/sau spaţiale, utilizînd instrumentele adecvate;
– de demonstraţie;
– utilizare a criteriilor de paralelism al dreptelor, dreptelor şi planelor, al planelor în rezolvări de probleme, în
situaţii reale şi/sau modelate;
– identificare a figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de paralelism;
– aplicare a proprietăţilor figurilor geometrice plane în
contextul poziţiilor relative şi relaţiei de paralelism în
spaţiu;
– compunere şi rezolvare de probleme ce ţin de poziţii
relative şi paralelism în spaţiu, relevante unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii;
– justificare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat recurgînd la argumentări, demonstraţii.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; demonstraţia; instruirea asistată de
calculator; jocuri didactice; problematizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări
practice şi aplicative pe teren; modelarea; relaţii intra- şi
interdisciplinare; analogia; lucrări de laborator; explozia
stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.
7.1. Recunoaşterea şi descrierea poziţiilor relative VII. Perpendicularitatea Exerciţii de:
în spaţiu
– recunoaştere şi descriere a poziţiilor relative ale puncale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale
planelor în spaţiu în contextul relaţiei de perpendi- • Drepte perpendiculare în telor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în
cularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate. spaţiu, proprietăţi, criteriu. spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu;

1
2
dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor şi cor- • Poziţia relativă a dreptei
şi a planului. Dreapta papurilor în spaţiu.
6.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii ge- ralelă cu planul, proprieometrice plane şi/sau spaţiale, utilizînd instrumen- tăţi, criteriu.
• Poziţia relativă a două
tele adecvate.
6.4. Utilizarea criteriilor de paralelism al dreptelor, plane. Plane paralele, prodreptelor şi planelor, al planelor în rezolvări de pro- prietăţi, criteriu.
bleme, în situaţii reale şi/sau modelate.
6.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de paralelism în situaţii reale şi/sau modelate.
6.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de paralelism şi utilizarea acestora în rezolvări
de probleme.
6.7. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice
plane în contextul poziţiilor relative şi al relaţiei de
paralelism în spaţiu în contexte diverse.
6.8. Justificarea unui rezultat geometric obţinut sau
indicat recurgînd la argumentări, demonstraţii.
6.9. Utilizarea calculatorului în contextul modelării şi identificării unor poziţii relative ale figurilor
în spaţiu în scopul formării şi dezvoltării imaginaţiei/viziunii spaţiale.
6.10. Extragerea elementelor semnificative şi informaţiilor relevante din configuraţiile geometrice
spaţiale şi a reprezentărilor plane ale acestora pentru rezolvarea problemelor reale şi/sau modelate.

6.1. Descrierea poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu,
ale planelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau
modelate.
6.2. Construirea, folosind materiale adecvate,
a modelelor unor poziţii relative ale punctelor,
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Exerciţii de:
– identificare în diverse situaţii a tipurilor de matrice,
determinanţi şi sisteme de ecuaţii liniare;
– modelare a unor situaţii practice, a unor procese reale,
inclusiv din domeniul economic sau tehnic, care necesită
asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală;
– calcul al determinanţilor de ordinul doi, trei, patru;
– rezolvare a unor ecuaţii şi sisteme de ecuaţii, utilizînd
algoritmii specifici de calcul al matricelor şi/sau al determinanţilor;
– stabilire a unor condiţii de compatibilitate şi/sau incompatibilitate a unor sisteme de ecuaţii liniare şi utilizare a unor metode adecvate de rezolvare a acestora.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator;
jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; demonstraţia; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice;
contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională;
lucrări practice şi aplicative; modelarea; relaţii intra- şi
interdisciplinare; analogia etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise; metoda proiectelor;
investigaţia etc.
VI. Paralelismul în spaţiu Exerciţii de:
• Axiomele geometriei în plan. – descriere a poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor,
• Axiomele geometriei în spaţiu. figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu;
Proprietăţi ale planului.
– modelare a unor poziţii relative ale punctelor, drepte• Poziţia relativă a dreptelor în lor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor şi corpurilor
spaţiu. Drepte paralele în spaţiu. în spaţiu, utilizînd inclusiv calculatorul;

5.1. Identificarea în diverse situaţii a tipuV. Matrice. Determinanţi.
rilor de matrice, determinanţi şi sisteme de
Sisteme de ecuaţii liniare
ecuaţii liniare.
• Noţiunea matrice. Cazuri par5.2. Modelarea unor situaţii practice, a unor ticulare.
procese reale, inclusiv din domeniul econo- • Operaţii cu matrice. Proprietăţi.
mic sau tehnic, care necesită asocierea unui • Matrice inversabilă. Calculul
tabel de date cu reprezentarea matriceală. matricei inverse.
5.3. Rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme de • Ecuaţii matriceale:
ecuaţii, utilizînd algoritmii specifici de cal- A.X = B; Y.A = B; A.X.B = C.
cul al matricelor şi/sau al determinanţilor. • Noţiunea determinant de ordi5.4. Stabilirea unor condiţii de compatibili- nul doi, ordinul trei, de ordinul n.
tate şi/sau incompatibilitate a unor sisteme • Proprietăţile fundamentale nede ecuaţii liniare şi utilizarea unor metode cesare pentru calculul determiadecvate de rezolvare a acestora.
nanţilor.
5.5. Aplicarea de algoritmi, de proprietăţi şi • Calculul determinanţilor de orreguli de calcul al matricelor, determinanţi- dinul doi, trei, patru.
lor şi al sistemelor de ecuaţii liniare în rezol- • Sisteme de ecuaţii liniare de tivări de probleme.
pul m×n, m, n∈N*, m, n ≤ 4.
5.6. Analiza rezolvării unei probleme, situ- • Sisteme de ecuaţii liniare omoaţii-problemă ce ţine de calculul matriceal, gene de tipul m×n, m, n∈N*,
calculul determinanţilor şi rezolvarea siste- m, n ≤ 4.
melor de ecuaţii liniare în contextul corecti- • Regula lui Cramer, metoda lui
tudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semni- Gauss, metoda matriceală.
ficaţiei rezultatelor.

1
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2

VIII. Transformări
geometrice în spaţiu
• Transformări izometrice în spaţiu.
• Simetria faţă de un
punct.
• Simetria axială.
• Simetria în raport cu
un plan.
• Translaţia.
• Asemănarea.
• Rotaţia.

1
unghiul dintre două plane, unghiul diedru)
în situaţii reale şi/sau modelate.
7.11. Justificarea unui rezultat geometric
obţinut sau indicat recurgînd la argumentări,
demonstraţii.
8.1. Identificarea şi clasificarea după diferite criterii a tipurilor de transformări geometrice în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.
8.2. Utilizarea terminologiei aferente transformărilor geometrice în situaţii diverse.
8.3. Utilizarea transformărilor geometrice şi
a proprietăţilor acestora în diverse domenii
(în practică, în tehnică, în arte).
8.4. Modelarea transformărilor geometrice
în spaţiu utilizînd diverse materiale adecvate, inclusiv a unor situaţii reale din mediul
înconjurător.
8.5. Justificarea unui rezultat geometric obţinut sau indicat recurgînd la argumentări,
demonstraţii.
8.6. Reprezentarea în plan a configuraţiilor
obţinute ca rezultat al aplicării transformărilor geometrice.
8.7. Aplicarea transformărilor geometrice şi
a proprietăţilor acestora în contextul rezolvării problemelor reale şi/sau modelate.
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– modelare, folosind materiale adecvate, calculatorul, a
unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în
plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei
de perpendicularitate în spaţiu;
– reprezentare în plan a unor configuraţii geometrice
plane şi/sau spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu;
– utilizare a criteriilor de perpendicularitate a dreptelor,
dreptelor şi planelor, a planelor;
– identificare a figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu;
– determinare a analogiilor între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de
perpendicularitate şi utilizare a acestora în rezolvări de
probleme;
– aplicare a proprietăţilor figurilor geometrice plane în
contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în contexte diverse;
– calcul al lungimilor de segmente şi al măsurilor de
unghiuri în plan şi spaţiu (unghiul dintre două drepte,
unghiul dintre o dreaptă şi un plan, unghiul dintre două
plane, unghiul diedru);
– compunere şi rezolvare de probleme ce ţin de perpendicularitate în spaţiu, relevante unor situaţii cotidiene şi/
sau din alte domenii;
– justificare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat
recurgînd la argumentări, demonstraţii.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; demonstraţia; instruirea asistată de
calculator; jocuri didactice; problematizarea; studiul de
caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de
asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative pe
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teren; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; lucrări de laborator; turul galeriei; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor;
investigaţia etc.
Exerciţii de:
– identificare şi clasificare după diferite criterii a tipurilor de
transformări geometrice în spaţiu;
– utilizare a terminologiei aferente transformărilor geometrice în
situaţii diverse;
– modelare a transformărilor geometrice în spaţiu utilizînd diverse materiale, inclusiv calculatorul;
– justificare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat recurgînd la argumentări, demonstraţii;
– reprezentare în plan a configuraţiilor obţinute ca rezultat al aplicării transformărilor geometrice;
– aplicare a transformărilor geometrice şi a proprietăţilor acestora
în diverse contexte.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; demonstraţia; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; problematizarea; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională;
lucrări practice şi aplicative pe teren; modelarea; analogia; relaţii
intra- şi interdisciplinare; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.

1
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7.2. Modelarea, folosind materiale adecvate, a unor • Dreapta perpendicupoziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în lară pe plan, proprietăţi,
plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul re- criteriu.
• Distanţa de la un punct
laţiei de perpendicularitate în spaţiu.
7.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii geo- la o dreaptă, de la un
metrice plane şi/sau spaţiale în contextul relaţiei de punct la un plan, de la o
dreaptă la un plan.
perpendicularitate în spaţiu.
7.4. Utilizarea criteriilor de perpendicularitate a • Teorema celor trei perdreptelor, dreptelor şi planelor, a planelor în re- pendiculare. Reciproca.
zolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau mo- • Plane perpendiculare,
proprietăţi, criteriu.
delate.
7.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figuri- • Proiecţii ortogonale ale
lor spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularita- punctelor, segmentelor,
dreptelor pe plan.
te în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.
7.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile fi- • Unghiul dintre dreaptă
gurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul re- şi plan.
laţiei de perpendicularitate şi utilizarea acestora în • Unghi diedru.
rezolvări de probleme.
7.7. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice
plane în contextul relaţiei de perpendicularitate în
spaţiu în contexte diverse.
7.8. Extragerea elementelor semnificative şi a informaţiilor relevante din configuraţiile geometrice spaţiale şi a reprezentărilor plane ale acestora pentru
rezolvarea problemelor reale şi/sau modelate.
7.9. Utilizarea calculatorului în scopul modelării şi
identificării unor poziţii relative ale figurilor în spaţiu în contextul formării şi dezvoltării imaginaţiei/
viziunii spaţiale.
7.10. Calcularea lungimilor de segmente şi a măsurilor de unghiuri în plan şi spaţiu (unghiul dintre
două drepte, unghiul dintre o dreaptă şi un plan,
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Clasa a XII-a

3.1. Identificarea şi clasificarea eveni- III. Elemente de teoria
mentelor după diverse criterii.
probabilităţilor
3.2. Calcularea probabilităţii produce- • Eveniment. Clasificarea
rii unui eveniment în situaţii reale şi/ evenimentelor.
sau modelate utilizînd raportul: nu- • Definiţia clasică a probamărul cazurilor favorabile/numărul bilităţii.
cazurilor posibile.
• Evenimente aleatoare.
3.3. Exemplificarea noţiunii de varia- Operaţii cu evenimente
bilă aleatoare discretă pe exemple con- aleatoare.
crete, inclusiv din cotidian.
• Evenimente aleatoare in3.4. Determinarea valorii medii a va- dependente. Probabilitate
condiţionată.
riabilei aleatoare discrete.
3.5. Utilizarea terminologiei aferente • Variabilă aleatoare.
elementelor de probabilitate şi statistică • Valoarea medie a variabilei aleatoare.
matematică în diverse contexte.
3.6. Identificarea şi aplicarea în di- Elemente de statistică
verse contexte a conceptelor de bază matematică
• Noţiuni fundamentale.
ale statisticii matematice.
3.7. Reprezentarea rezultatelor obser- • Înregistrarea şi gruparea
vaţiilor, fenomenelor fizice, economi- datelor.
ce, sociale prin desene, tabele, grafice,

2
1
2.5. Calcularea ariei figurii şi a volu- • Volumul corpului de romului corpului de rotaţie aplicînd in- taţie.
tegrala definită.
2.6. Aplicarea în situaţii reale şi/sau
modelate a primitivelor, a integralei
nedefinite şi integralei definite.
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– interpretare geometrică a integralei definite a unei funcţii continue
cu valori nenegative.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; demonstraţia; instruirea asistată de calculator;
jocuri didactice; modelarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice; harta noţională; lucrări practice şi aplicative pe teren; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea;
probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.
Exerciţii de:
– identificare şi clasificare a evenimentelor;
– efectuare a operaţiilor cu evenimente;
– comparare a evenimentelor privind şansa de realizare;
– calculare a probabilităţii producerii unui eveniment în situaţii reale
şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile;
– exemplificare a noţiunii de variabilă aleatoare discretă pe exemple
concrete, inclusiv din cotidian;
– clasificare a unor date după diverse criterii;
– reprezentare a rezultatelor observaţiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame şi extragerea informaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice;
– interpretare şi transpunere în limbaj matematic a unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice;
– efectuare a experimentelor;
– sondaje statistice (simple);
– îmbunătăţire a rezultatelor obţinute prin mărirea numărului de încercări;
– organizare şi algoritmizare a datelor utilizînd tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale;

Subcompetenţe
Conţinuturi
Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
1
2
3
Exerciţii de:
I. Primitiva.
1.1. Recunoaşterea şi aplicarea priIntegrala nedefinită – identificare şi determinare a primitivei unei funcţii şi/sau integralei
mitivei unei funcţii în diverse con• Noţiunea de primitivă. nedefinite;
texte.
– calculare a integralelor nedefinite aplicînd proprietăţile şi tabelul de
1.2. Calcularea integralelor nedefi- • Integrala nedefinită.
integrale nedefinite, metodele de integrare (integrarea prin părţi, schimnite aplicînd proprietăţile şi tabelul • Proprietăţi.
barea de variabilă);
de integrale nedefinite, metodele • Tabelul primitivelor
– determinare a primitivei unei funcţii sau a funcţiei, primitiva căreia
de integrare (integrarea prin părţi, uzuale.
este dată în baza unor condiţii indicate;
• Metode de integrare:
schimbarea de variabilă).
1.3. Determinarea primitivei unei – metoda de schimbare de – justificarea unui demers referitor la primitive, integrale nedefinite recurgînd la argumentări, demonstraţii;
funcţii sau a funcţiei, primitiva că- variabilă
– analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de determinare a
reia este dată în baza unor condiţii
primitivei sau calculul integralei nedefinite în contextul corectitudinii,
indicate.
al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
1.4. Folosirea terminologiei şi nota- – integrarea prin părţi.
ţiilor specifice primitivei, integralei
Metode şi activităţi de instruire:
nedefinite în diverse contexte.
metoda exerciţiului; algoritmizarea; instruirea asistată de calculator; jocuri
1.5. Analiza rezolvării unor probledidactice; problematizarea; contraexemplul; matricea de asociere; harta
me referitoare la primitive, integrale
noţională; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; explozia stelară etc.
definite din punctul de vedere al coActivităţi de evaluare:
rectitudinii, al simplităţii, al clarităevaluarea iniţială, formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; tesţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
tarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.
2.1. Identificarea integralei definite II. Integrala definită. Exerciţii de:
– identificare a integralei definite a unei funcţii;
Aplicaţii
în diverse contexte.
2.2. Calcularea integralelor definite • Noţiunea de integrală – calculare a integralelor definite aplicînd proprietăţile şi tabelul de integrale nedefinite, metodele de integrare (integrarea prin părţi, schimaplicînd proprietăţile, formula lui definită.
• Proprietăţi.
barea de variabilă);
Newton–Leibnitz.
– aplicare a formulei lui Newton–Leibnitz în calculul integralelor;
2.3. Interpretarea geometrică a in- • Formula lui
– justificare a unui demers referitor la integrale definite recurgînd la artegralei definite a unei funcţii conti- Newton–Leibnitz.
nue cu valori nenegative.
• Calculul ariei cu ajuto- gumentări, demonstraţii;
– aplicare a integralelor definite în diverse domenii;
2.4. Recunoaşterea subgraficului rul integralei.
unei funcţii în diverse contexte.
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Exerciţii de:
– identificare a corpurilor rotunde studiate şi/sau a elementelor acestora;
– reprezentare în plan a corpurilor geometrice studiate,
utilizînd instrumentele de desen, calculatorul, şi aplicarea
reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de arii şi/sau volume;
– calcul al ariilor suprafeţelor şi/sau volumelor corpurilor rotunde studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
– creare şi rezolvare a unor probleme simple pornind de
la un model geometric indicat;
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la corpurile rotunde
studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
– justificarea unui rezultat matematic obţinut sau indicat cu
corpurile rotunde recurgînd la argumenări, demonstraţii;
– construire a unor secvenţe de raţionament deductiv, rezolvare a unor probleme de demonstraţie.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea; demonstraţia; modelarea; activitatea în grup; studiul de caz,
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Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea; demonstraţia; modelarea; studiul de caz, cu aplicaţii practice;
jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; relaţii intra- şi interdisciplinare; lucrări
practice şi de laborator; instruirea asistată de calculator etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.

Exerciţii de:
– identificare a poliedrelor studiate şi/sau a elementelor acestora;
– reprezentare în plan a corpurilor geometrice studiate utilizînd instrumentele de desen, calculatorul, şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de arii
şi/sau volume;
– calcul al ariilor suprafeţelor şi/sau volumelor poliedrelor
studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
– creare şi rezolvare a unor probleme simple pornind de la un
model geometric indicat;
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin rezolvarea
unor probleme practice cu referire la poliedrele studiate şi la
unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
– justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau
indicat cu poliedre, recurgînd la argumenări, demonstraţii;
– construire a unor secvenţe de raţionament deductiv, rezolvare a unor probleme de demonstraţie.
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– utilizare a unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz şi în
rezolvări de probleme.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; experimentul; modelarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta
noţională; lucrări practice şi aplicative pe teren; modelarea;
analogia; relaţii intra- şi interdisciplinare; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator;
testarea; probe orale, scrise, grafice, practice; metoda proiectelor; investigaţia etc.

1
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4.6. Estimarea lungimilor de segmente, măsurilor • Secţiuni paralele cu
de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volumelor în baza. Secţiuni diagonale.
corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau modelate. Secţiuni ce conţin înăl4.7. Interpretarea unor situaţii practice utilizînd ţimea.
poliedrele şi elementele lor.
• Arii.
4.8. Analiza rezolvării unei probleme referitor la • Volum.
poliedre din punctul de vedere al corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
4.9. Proiectarea şi realizarea unor proiecte simple în domeniul antreprenorial utilizînd achiziţiile matematice referitoare la poliedre.
V. Corpuri rotunde
5.1. Recunoaşterea şi clasificarea corpurilor rotunde după diferite criterii în situaţii reale şi/sau • Cilindrul circular drept.
Elemente.
modelate.
5.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geo- • Secţiuni paralele cu
metrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale baza. Secţiuni axiale. Secţiuni paralele cu axa.
în situaţii reale şi/sau modelate.
5.3. Utilizarea proprietăţilor corpurilor rotunde • Arii.
• Volum.
în diverse contexte.
5.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului • Conul circular drept.
ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotun- Elemente.
• Secţiuni paralele cu
de în rezolvări de probleme.
5.5. Selectarea informaţiilor oferite de o configura- baza. Secţiuni axiale.
ţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi • Arii.
• Volum.
ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.
5.6. Estimarea lungimilor de segmente, măsuri- • Trunchiul de con circulor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volume- lar drept. Elemente.
lor în corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau • Secţiuni paralele cu
modelate.
baza. Secţiuni axiale.
5.7. Interpretarea unor situaţii practice utilizînd • Arii.
• Volum.
corpurile rotunde şi elementele lor.
• Sfera. Elemente (centru,

1
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diagrame şi extragerea informaţiilor din ta- • Reprezentarea grafică a
datelor statistice (histograbele, liste, diagrame statistice.
3.8. Interpretarea şi transpunerea în limbaj ma, poligonul frecvenţelor,
matematic a unor situaţii practice cu ajuto- diagrame prin batoane, dirul conceptelor statistice şi probabilistice. agrame prin bare, diagrame
3.9. Organizarea şi interpretarea datelor structurale).
de tip cantitativ, calitativ utilizînd achiziţi- • Mărimi medii ale seriilor
statistice (media aritmetică,
ile statistice şi probabilistice.
3.10. Organizarea şi algoritmizarea date- media aritmetică ponderată,
lor utilizînd tehnologiile informaţionale şi mediana, modul).
• Elemente de calcul financicomunicaţionale.
3.11. Utilizarea unor algoritmi specifici ar: procente, dobînzi, TVA,
calculului financiar, statisticii sau probabi- preţ de cost, profit, tipuri de
lităţii pentru analiza de caz şi în rezolvări credite, buget, buget familial,
buget personal.
de probleme.
IV. Poliedre
4.1. Recunoaşterea şi clasificarea poliedrelor după diferite criterii în situaţii reale • Prisma. Elemente. Clasificări.
şi/sau modelate.
• Secţiuni paralele cu baza.
4.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii Secţiuni diagonale. Secţiuni
geometrice spaţiale în situaţii reale şi/sau ce conţin înălţimea.
• Arii.
modelate.
4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor • Volum.
• Piramida. Elemente. Claîn rezolvări de probleme.
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici cal- sificări.
culului ariilor suprafeţelor şi volumelor • Secţiuni paralele cu baza.
poliedrelor în rezolvări de probleme în si- Secţiuni diagonale. Secţiuni
ce conţin înălţimea.
tuaţii reale şi/sau modelate.
• Arii.
4.5. Selectarea informaţiilor oferite de o
configuraţie geometrică pentru deducerea • Volum.
unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de • Trunchi de piramidă. Elemente. Clasificări.
distanţe, arii, volume.
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3
cu aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; relaţii
intra- şi interdisciplinare; lucrări practice şi de laborator; instruirea asistată de calculator etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, evaluarea finală; evaluarea asistată
de calculator; testarea; probe scrise, practice; proiectul;
investigaţia etc.

2
|a|≥0;
|a| = |–a|;
|a2| = |a|2 = a2;
|ab| = |a| . |b|;
.

3
în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; explozia
stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială; evaluarea formativă; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice, grafice etc.

2.1. Identificarea în limbaj cotidian şi/sau în
II. Mulţimi
Exerciţii de:
probleme de matematică a unor noţiuni, re- • Noţiunea de mulţime. – reprezentare analitică, sintetică, grafică (diagrame, tabele) a mullaţii, proprietăţi specifice teoriei mulţimilor. Mulţimi numerice.
ţimii şi a operaţiilor cu mulţimi;
2.2. Transcrierea şi redactarea unui enunţ, Intervale de numere – determinare a elementelor unei mulţimi definite în diferite moduri;
a rezolvării unei probleme utilizînd limba- reale.
– utilizare a terminologiei şi notaţiilor aferente teoriei mulţimilor
jul teoriei mulţimilor.
• Operaţii cu mulţimi în contexte uzuale şi matematice;
2.3. Reprezentarea analitică, sintetică, gra- (reuniunea, intersecţia, – determinare a unei mulţimi descrise de o proprietate dată;
fică (diagrame, tabele) a mulţimii şi a ope- diferenţa, produsul car- – folosire a relaţiilor de incluziune şi egalitate între mulţimi, a relaraţiilor cu mulţimi (reuniunea, intersecţia, tezian).
ţiei de apartenenţă, nonapartenenţă în situaţii reale, în rezolvări de
diferenţa, produsul cartezian).
probleme;
2.4. Folosirea terminologiei şi a notaţiilor
– efectuare a operaţiilor cu diverse tipuri de mulţimi;
specifice teoriei mulţimilor în situaţii reale
– sortare şi clasificare a obiectelor după diverse criterii, de determişi/sau modelate.
nare a citeriilor după care sînt selectate mulţimile corespunzătoare;
2.5. Efectuarea de operaţii (reuniunea, in– corelare intra- şi interdisciplinară privind utilizarea elementelor
tersecţia, diferenţa, produs cartezian) cu
de teoria mulţimilor;
mulţimile de numere N, Z, Q, R şi submul– utilizare a elementelor de teoria mulţimilor în situaţii din cotidiţimile acestora (inclusiv cu intervale de
an, în alte domenii.
numere reale).
Metode şi activităţi de instruire:
2.6. Utilizarea elementelor de teoria mulţimetoda exerciţiului; algoritmizarea; activitatea în grup; studiul de
milor în situaţii din cotidian şi/sau în stucaz cu aplicaţii practice; jocuri didactice, de rol, simulative; contradiul altor discipline şcolare.
exemplul; matricea de asociere; harta noţională; observarea inde2.7. Sortarea şi clasificarea unor obiecte
pendentă; lucrări practice şi aplicative etc.
pe baza unor criterii, formularea criteriilor
Activităţi de evaluare:
după care se alege o mulţime de obiecte în
evaluarea formativă; evaluarea finală; evaluarea asistată de calculasituaţii reale şi/sau modelate.
tor; testarea; probe orale, scrise, practice, grafice etc.

1
corectitudinii, al simplităţii, clarităţii şi al
semnificaţiei acestuia.
1.6. Aplicarea algoritmilor de calcul cu
numere reale în situaţii practice.

Subcompetenţe
Conţinuturi
Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
1
2
3
1.1. Recunoaşterea în diverse enunI. Numere reale
Exerciţii de:
ţuri a elementelor mulţimilor nume- • Numere reale. Mulţimile – identificare a numerelor naturale, întregi, raţionale, iraţionale, reale;
rice studiate N, Z, Q, R.
N, Z, Q, R. Cuantificatorii – ordonare, comparare şi reprezentare a numerelor reale pe axa de co1.2. Efectuarea trecerii de la o formă exestenţial şi universal. ordonate;
de scriere a numerelor reale la alta. • Operaţii cu numere re- – scriere a numerelor reale în diverse forme;
1.3. Utilizarea terminologiei aferente ale (adunarea, scăderea, – determinare cărei mulţimi de numere, obiecte îi aparţine numărul,
noţiunii de număr în contexte diverse. înmulţirea, împărţirea, ri- obiectul dat;
1.4. Aplicarea în calcule a proprietăţi- dicarea la putere cu expo- – calcul cu numere şi aplicare în calcule a algoritmilor şi proprietăţilor operaţiilor matematice cu numere nent raţional, real). Pro- lor studiate;
reale: adunarea, scăderea, înmulţirea, prietăţi.
– determinare a valorii expresiilor ce conţin logaritmi;
ridicarea la putere cu exponent nu- • Radicali. Proprietăţi.
– efectuare de aproximări şi estimări cu numere, cu mărimi;
măr raţional, real, operaţii cu radicali • Logaritmul unui număr – folosire a proprietăţilor operaţiilor cu numere reale;
de ordinul n, n∈N, n ≥ 2, logaritmul pozitiv. Proprietăţi.
– aplicare a terminologiei aferente noţiunii de număr, inclusiv în situ• Modulul numărului real. aţii de comunicare.
unui număr pozitiv.
1.5. Argumentarea rezultatului obţinut Proprietăţi:
Metode şi activităţi de instruire:
în calcule cu numere reale în contextul
metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea; activitatea

Clasa a X-a

Profilul umanist

1
2
5.8. Analiza rezolvării unei probleme re- rază, diametru). Secţiunea sferei cu
feritor la corpuri rotunde din punctul de un plan.
vedere al corectitudinii, al simplităţii, al • Aria suprafeţei sferice.
clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. • Corpul sferic. Volumul corpului
5.9. Proiectarea şi realizarea unor pro- sferic.
iecte simple în domeniul antreprenorial • Secţiunea suprafeţei conice cu un
utilizînd achiziţiile matematice referitoa- plan. Noţiunile de cerc, elipsă, hiperre la corpuri rotunde.
bolă, parabolă (ca locuri geometrice
de puncte). Exemple din cotidian.
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3
Exerciţii de:
– identificare a unor dependenţe funcţionale în diverse
contexte;
– reprezentare în diverse moduri (analitic, grafic, tabelar,
prin diagrame) a unor dependenţe funcţionale, inclusiv cotidiene;
– recunoaştere a funcţiei studiate fiind dată reprezentarea
grafică şi/sau analitică a acesteia;
– lectură grafică şi/sau analitică a funcţiilor pentru a deduce unele proprietăţi ale acestora;
– aplicare a algoritmului de studiu al funcţiei în diverse
contexte;
– aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente noţiunii funcţie, ecuaţie, inecuaţie, sistem, inclusiv în situaţii de comunicare;
– clasificare a funcţiilor studiate şi a proprietăţilor acestora
după diverse criterii;
– exprimare în limbaj matematic a unor situaţii concrete
din diverse domenii, ce se pot descrie prin funcţii de gradul I, gradul II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, proporţionalitatea directă,
proporţionalitatea inversă;
– identificare şi clasificare a tipurilor de ecuaţii, inecuaţii,
sisteme după diverse criterii;
– modelare a unor situaţii cotidiene simple prin intermediul funcţiilor, ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate;
– explorare a unor proprietăţi cu caracter local şi/sau global al unor funcţii în situaţii reale şi/sau modelate;
– rezolvare a tipurilor de ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii, inecuaţii indicate în curriculum prin metode adecvate.
Metode şi activităţi de instruire:
exerciţiul; modelarea; algoritmizarea; activitatea cu manualul; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice;

III.5. Funcţia exponenţială. Funcţia logaritmică
• Noţiunea funcţia exponenţială.
Graficul funcţiei exponenţiale.
• Proprietăţile funcţiei exponenţiale.
• Noţiunea funcţia logaritmică. Graficul funcţiei logaritmice.

2
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• Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută, cu două necunoscute şi jocuri didactice, de rol, simulative; contrareductibile la acestea.
exemplul; matricea de asociere; harta noţi• Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută şi reductibile la acestea. onală; instruirea asistată de calculator; ob• Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu una, două necunoscute. servarea independentă; lucrări practice şi
Metode de rezolvare a sistemelor de ecuaţii (metoda substituţi- aplicative; demonstraţia; lucrări grafice; meei, a reducerii).
toda BBB (mapa cu imagini); turul galeriei;
• Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.
învăţarea reciprocă; explozia stelară (starbur• Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută cu modul.
sting) etc.
Activităţi de evaluare:
III.3. Funcţia de gradul II
evaluarea formativă; evaluarea finală (suma• Noţiunea funcţia de gradul II. Graficul funcţiei de gradul II.
tivă); evaluarea asistată de calculator; testa• Proprietăţile funcţiei de gradul II.
• Ecuaţii de gradul II şi reductibile la ele. Clasificarea ecuaţiilor. rea; probe orale, scrise, practice etc., metoda
proiectelor; jocuri didactice evaluative; lu• Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II.
crări grafice etc.
• Relaţiile lui Viète.
• Inecuaţii de gradul II cu o necunoscută şi reductibile la ele.
• Sisteme de două ecuaţii algebrice de gradul I cu două necunoscute; sisteme de două ecuaţii algebrice cu o ecuaţie de gradul I şi
o ecuaţie de gradul II cu două necunoscute.
• Ecuaţii şi inecuaţii raţionale cu o necunoscută.
III.4. Funcţia putere. Funcţia radical
• Noţiunea funcţia putere. Graficul funcţiei putere.
• Proprietăţi ale funcţiei putere.
• Noţiunea funcţia radical. Graficul funcţiei radical.
Proprietăţi ale funcţiei radical.
• Ecuaţii iraţionale de tipul:
.

1
2
3.1. Recunoaşterea unor dependenţe funcţiona- III. Funcţii. Ecuaţii.
Inecuaţii. Sisteme.
le în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Reprezentarea în diverse moduri (analitic, III.1. Noţiunea de funcţie
grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependen• Noţiunea funcţie. Moţe funcţionale, inclusiv cotidiene.
3.3. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor duri de definire a funcţiei.
numerice prin lectură grafică şi/sau analitică. • Graficul funcţiei.
3.4. Aplicarea algoritmului de studiu al funcţiei • Proprietăţi ale funcţiilor
în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în referitoare la monotonie,
studiul unor procese fizice, chimice, biologice, zerouri, extreme.
sociale, economice modelate prin funcţii.
3.5. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de
gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, proporţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă.
3.6. Clasificarea funcţiilor studiate după diverse criterii.
3.7. Rezolvarea tipurilor studiate de ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
3.8. Modelarea unor situaţii cotidiene simple
prin intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate.
III.2. Funcţia
de gradul I
• Noţiunea funcţia de gradul I.
• Graficul funcţiei de gradul I.
• Proprietăţile funcţiei de
gradul I.

36
37

3
– analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute la rezolvarea unor probleme practice prin utilizarea elementelor de trigonometrie.
Metode şi activităţi de instruire:
modelarea; descoperirea; exerciţiul; algoritmizarea; activitatea cu manualul; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice, de rol, simulative; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; instruirea asistată de calculator; observarea independentă; lucrări
practice şi aplicative; lucrări grafice; metoda BBB; turul galeriei; învăţarea reciprocă; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală; evaluarea asistată de calculator; testarea;
probe orale, scrise, practice etc.; jocuri didactice evaluative; lucrări grafice etc.
5.1. Identificarea în diferite V. Figuri geometrice în plan Exerciţii de:
contexte şi clasificarea după • Noţiunea de propoziţie ma- – identificare în diferite contexte şi clasificare după diverse criterii a figudiverse criterii a figurilor
tematică. Valoarea de adevăr a rilor geometrice studiate şi a proprietăţilor acestora;
geometrice studiate şi a pro- propoziţiei. Noţiunile de axio- – determinare a poziţiilor relative ale figurilor geometrice în plan în situprietăţilor acestora.
mă, teoremă, teoremă reciprocă. aţii reale şi/sau modelate;
5.2. Determinarea poziţiilor • Noţiuni geometrice fundamen- – efectuare de aproximări şi estimări în activităţi cu elemente de geomerelative ale figurilor geome- tale (punct, dreaptă, plan, dis- trie metrică studiate;
trice în plan în situaţii reale tanţă, măsura unghiului).
– reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate, inclusiv prin utilişi/sau modelate.
• Triunghiuri. Clasificări.
zarea instrumentelor de desen adecvate;
5.3. Reprezentarea în plan a • Congruenţa triunghiurilor.
– aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente elementelor de geometrie
figurilor geometrice studiate, Criterii. Metoda triunghiurilor studiate, inclusiv în situaţii de comunicare;
inclusiv prin utilizarea instru- congruente. Aplicaţii.
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute la rezolvarea unor problementelor de desen adecvate. • Linii importante în triunghi. me practice prin utilizarea elementelor de geometrie studiate;
5.4. Utilizarea în diferite
• Asemănarea triunghiurilor. Cri- – clasificare după diverse criterii a figurilor geometrice studiate;
contexte a proprietăţilor fi- terii. Metoda triunghiurilor ase- – determinare a valorii de adevăr a unor propoziţii matematice recurgurilor geometrice studiate. menea. Aplicaţii.
gînd la argumentări.
5.5. Modelarea geometrică a • Relaţii metrice în triunghiul
Metode şi activităţi de instruire:
unor situaţii cotidiene şi/sau dreptunghic.
modelarea; metoda exerciţiului; activitatea în grup; studiul de caz cu
din alte domenii, inclusiv • Patrulatere convexe.
aplicaţii practice; jocuri didactice, de rol, simulative; contraexemplul;
utilizînd calculatorul.
• Poligoane convexe.
matricea de asociere; harta
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• Proprietăţile funcţiei logaritmice.
• Ecuaţii exponenţiale de tipul:
1. a f (x) = a g (x) şi reductibile la ele;
2. ecuaţii exponenţiale reductibile la ecuaţii algebrice studiate.
• Ecuaţii logaritmice de tipul:
1. loga f (x) = b;
2. loga f (x) = loga g(x);
3. loga f (x) ± loga g(x) = loga h(x), a > 0, a ≠ 1;
4. ecuaţii logaritmice reductibile la ecuaţii algebrice studiate.
• Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice ce conţin
ecuaţii exponenţiale şi/sau logaritmice studiate.
Exerciţii de:
IV. Elemente de trigonometrie
• Cercul trigonometric. Transformarea unităţilor de măsură – identificare a elementelor de trigonometrie studiate în diverse contexte;
a unghiurilor din grade în radiani şi invers.
– transformare a unităţilor de măsură a unghiurilor
• Identităţile trigonometrice fundamentale.
din grade în radiani şi invers;
• Formulele de reducere.
– reprezentare a unghiurilor de diverse măsuri pe
• Formulele sumei.
cercul trigonometric;
• Formulele unghiului dublu.
• Tabelul valorilor sin, cos, tg, ctg ale unor mărimi uzuale a – folosire a elementelor de trigonometrie în diverse
contexte;
unghiurilor.
– aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente elementelor de trigonometrie, inclusiv în situaţii de
comunicare;
– utilizare a unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului dreptunghic;
– efectuare a calculelor trigonometrice în diverse
contexte utilizînd tabele cu valori, formule, calculatorul;
– caracterizare a unor configuraţii geometrice plane
utilizînd calculul trigonometric;
– calcul trigonometric prin alegerea adecvată a formulelor şi identităţilor trigonometrice;

1
în situaţii reale şi/sau modelate.
4.5. Transpunerea într-un
limbaj specific trigonometriei şi geometriei a unor
probleme simple practice şi/
sau din alte domenii.
4.6. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute la
rezolvarea unor probleme
prin utilizarea elementelor
de trigonometrie.

4.1. Identificarea
elementelor de trigonometrie în contexte
variate.
4.2. Utilizarea unor
elemente de trigonometrie în rezolvarea
triunghiului dreptunghic.
4.3. Efectuarea de
calcule trigonometrice în diverse contexte
utilizînd tabele cu valori, formule, calculatorul.
4.4. Aplicarea cunoştinţelor dobîndite de
trigonometrie pentru
determinarea unor
măsuri de unghiuri
(în grade, în radiani)

1

38
39

triunghi (

2
• Poligoane regulate.
• Cercul. Coarde. Arce. Discul.
• Poziţia relativă a unei drepte faţă de un
cerc.
• Unghi la centru. Unghi înscris.
• Triunghi înscris în cerc. Triunghi circumscris unui cerc.
• Aria suprafeţelor poligonale pentru:

2.1. Identificarea şi utilizarea
regulilor de derivare în diverse
contexte.
2.2. Aplicarea unor algoritmi
specifici calculului diferenţial
în rezolvarea unor probleme şi
cercetarea unor procese reale
şi/sau modelate.
2.3. Interpretarea unor proprietăţi cantitative şi calitative ale
funcţiei utilizînd derivata.
2.4. Studierea unor funcţii polinomiale din punct de vedere

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
3

Clasa a XI-a

Exerciţii de:
– identificare în diferite contexte şi clasificare după diverse criterii a mulţimilor, a mulţimilor ordonate, a problemelor de combinatorică studiate;
– rezolvare a problemelor simple cu text, probleme practice, din alte domenii ce conţin elemente de combinatorică;
– rezolvare a unor ecuaţii ce conţin elemente de combinatorică.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; algoritmizarea; activitatea în grup;
studiul de caz cu aplicaţii practice; matricea de asociere;
harta noţională; lucrări practice şi aplicative etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.

3
noţională; instruirea asistată de calculator; lucrări practice
pe teren; metoda BBB; turul galeriei; învăţarea reciprocă;
explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metoda
proiectelor; jocuri didactice evaluative; lucrări practice pe
teren; lucrări de laborator etc.

Exerciţii de:
– recunoaştere şi exemplificare a şirurilor, a progresiei aritmetice, a progresiei geometrice în diverse contexte;
– clasificare şi caracterizare a şirurilor după diverse criterii;
– construire a unor exemple de şiruri, progresii aritmetice, progresii geometrice;
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute la rezolvarea unor probleme
prin utilizarea şirurilor, progresiilor;
– utilizare a şirurilor, progresiilor în diverse domenii;
– aplicare a terminologiei aferente noţiunii de şir, progresie în contexte diverse, inclusiv în comunicare.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială, formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea;
probe orale, scrise, practice etc.
II. Funcţii derivabile. Exerciţii de:
Aplicaţii ale derivatelor – identificare a derivatei funcţiei studiate şi utilizare a regulilor de derivare
• Noţiunea limita funcţiei în diverse contexte;
într-un punct.
– trasare a tangentei la o curbă şi determinare a pantei ei, de determinare a
• Noţiunea derivata func- vitezei instantanee a unui mobil;
ţiei într-un punct.
– aplicare a unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor
• Probleme din diverse
probleme şi cercetarea unor procese din diverse domenii;
domenii ce conduc la no- – interpretare a unor proprietăţi cantitative şi calitative ale funcţiei utilizînd
ţiunea de derivată.
derivata;
• Interpretarea geometrică – studiere a unor funcţii polinomiale simple din punct de vedere cantitativ
şi fizică a derivatei. Ecu- şi calitativ utilizînd algoritmul de studiu al funcţiei;
aţia tangentei la graficul – rezolvare a unor probleme simple de optimizare din diverse domenii utifuncţiei într-un punct.
lizînd derivata;

Subcompetenţe
Conţinuturi
1
2
1.1. Recunoaşterea şirurilor, I. Şiruri de numere reale
a progresiei aritmetice, a pro- • Noţiunea şir de numegresiei geometrice în diverse re reale.
contexte.
• Şiruri finite, infinite. Şi1.2. Clasificarea şirurilor după ruri monotone.
criteriile: şiruri finite, infinite, • Progresia aritmetică.
monotone.
Proprietăţi. Aplicaţii.
1.3. Caracterizarea unor şiruri • Progresia geometrică.
folosind diverse reprezentări Proprietăţi. Aplicaţii.
(formule, grafice) şi/sau proprietăţi ale acestora.
1.4. Analiza şi interpretarea
rezultatelor obţinute la rezolvarea unor probleme prin utilizarea şirurilor, progresiilor.
1.5. Utilizarea şirurilor, progresiilor în diverse domenii.

formula lui Heron), pătrat, dreptunghi,
paralelogram, romb, trapez.
• Lungimea cercului. Aria discului.
6.1. Recunoaşterea în diverse situVI. Elemente de combinatorică
aţii a mulţimilor ordonate.
• Noţiunea de factorial. Mulţimi ordo6.2. Utilizarea factorialului în re- nate.
zolvări de probleme.
• Legile combinatoricii.
6.3. Identificarea în diverse con- • Permutări.
texte şi clasificarea tipurilor de
• Aranjamente.
probleme de combinatorică stu- • Combinări.
diate.
• Proprietăţi ale combinărilor.
6.4. Utilizarea permutărilor, aran- • Ecuaţii ce conţin elemente de combijamentelor, combinărilor şi propri- natorică.
etăţilor acestora în rezolvarea unor
ecuaţii, probleme practice, din alte
domenii.

1
5.6. Elaborarea unui algoritm de
rezolvare a problemei de geometrie şi rezolvarea problemei în
conformitate cu algoritmul elaborat.
5.7. Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii în situaţii reale şi/sau
modelate, utilizînd instrumentele şi
unităţile de măsură adecvate.
5.8. Determinarea valorii de adevăr a unor propoziţii matematice
recurgînd la argumentări.
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Exerciţii de:
– evidenţiere a necesităţii extinderii noţiunii de număr;
– utilizare a terminologiei aferente noţiunii de număr
complex în diverse contexte;
– identificare a părţii reale şi celei imaginare a numărului
complex;
– aplicare a numerelor complexe scrise în formă algebrică,
a operaţiilor cu ele în diverse contexte;
– efectuare de calcule cu numere complexe;
– rezolvare în mulţimea C a ecuaţiilor de gradul II cu coeficienţi reali.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; activitatea
în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; matricea de

Exerciţii de:
– identificare în diverse situaţii a tipurilor de matrice, determinanţi şi sisteme de ecuaţii liniare studiate;
– modelare a unor situaţii practice, a unor procese reale, inclusiv din domeniul economic sau tehnic, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală;
– calcul al determinanţilor de ordinul doi, trei;
– rezolvare a unor ecuaţii şi sisteme de ecuaţii utilizînd algoritmii specifici de calcul al matricelor şi/sau al determinanţilor;
– stabilire a unor condiţii de compatibilitate şi/sau incompatibilitate a unor sisteme de ecuaţii liniare şi utilizare a unor metode adecvate de rezolvare a acestora.
Metode şi activităţi de instruire:
exerciţiul; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; algoritmizarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice; matricea de asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise; metoda proiectelor; investigaţia etc.
5.1. Descrierea poziţiilor relative ale punc- V. Paralelismul în spaţiu Exerciţii de:
telor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, • Axiomele planului. Proprie- – descriere a poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figuriplanelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau
tăţi ale planului.
lor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu;
modelate.

3
asociere; harta noţională; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală; evaluarea asistată de calculator;
testarea; probe orale, scrise etc.

III. Numere complexe
• Noţiunea număr complex. Mulţimea C.
• Forma algebrică a numărului complex.
• Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în formă algebrică.
• Modulul unui număr complex.
• Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II cu
coeficienţi reali în mulţimea C.

1
2
3.5. Determinarea unor analogii între
proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi
numere complexe şi utilizarea acestora în
rezolvări de probleme.
3.6. Generalizarea noţiunii de număr prin
extinderea acestuia de la noţiunea de număr natural la noţiunea de număr complex.
4.1. Identificarea în diverse situaţii a tipu- IV. Matrice. Determinanţi.
rilor de matrice, determinanţi şi sisteme de Sisteme de ecuaţii liniare
ecuaţii liniare studiate.
• Noţiunea matrice. Cazuri
4.2. Calcularea determinanţilor de ordinul particulare.
doi, trei.
• Operaţii cu matrice.
4.3. Modelarea unor situaţii practice, a unor • Proprietăţi.
procese reale, inclusiv din domeniul econo- • Noţiunea determinant de
mic sau tehnic, care necesită asocierea unui ordinul doi, ordinul trei.
tabel de date cu reprezentarea matriceală. • Calculul determinanţilor de
4.4. Rezolvarea unor ecuaţii, sisteme de ordinul doi, trei.
ecuaţii utilizînd algoritmii specifici de cal- • Sisteme de ecuaţii liniare de
cul al matricelor şi/sau al determinanţilor. tipul m × n, m, n ∈ N*,
4.5. Stabilirea unor condiţii de compati- m, n ≤ 3.
bilitate şi/sau incompatibilitate a unor sis- Sisteme de ecuaţii liniare
teme de ecuaţii liniare şi utilizarea unor omogene de tipul m × n,
metode adecvate de rezolvare a acestora. m, n ∈ N*, m, n ≤ 3.
4.6. Aplicarea de algoritmi, de proprietăţi Regula lui Cramer, metoda
şi reguli de calcul al matricelor, determi- lui Gauss.
nanţilor şi al sistemelor de ecuaţii liniare
în diverse contexte.

3.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr complex
în diverse contexte.
3.2. Aplicarea numerelor complexe scrise în formă algebrică, a
operaţiilor cu ele în rezolvări de
probleme.
3.3. Alegerea strategiilor de rezolvare a problemei în vederea efectuării calculelor cu numere complexe.
3.4. Selectarea unor algoritmi
specifici calculului cu numere
complexe pentru efectuarea unor
calcule şi rezolvarea de ecuaţii în
mulţimea C.

1
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– aplicare a derivatelor în studiul proceselor fizice, sociacantitativ şi calitativ utilizînd algo- • Funcţii derivabile pe o mulţime.
• Tabelul derivatelor funcţiilor elementare. le, economice prin intermediul rezolvării unor probleme
ritmul de studiu al funcţiei.
2.5. Utilizarea metodelor legate de • Calculul derivatelor. Reguli de derivare. simple de maxim şi/sau minim.
aplicaţiile derivatei ca metode ca- • Derivata funcţiei compuse (compusă Metode şi activităţi de instruire:
litativ noi de studiere a funcţiei, de din cel mult două funcţii elementare).
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jorezolvare a problemelor teoretice • Puncte critice. Puncte de extrem, extre- curi didactice; algoritmizarea; problematizarea; activitatea
mele funcţiei.
şi practice.
în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexem2.6. Aplicarea sensului geometric • Proprietăţile funcţiilor derivabile: teo- plul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări practişi mecanic al derivatei în rezolvări rema Fermat.
ce şi aplicative; lucrări grafice; modelarea; relaţii intra- şi
de probleme simple din diverse • Aplicaţii ale derivatelor de ordinul 1 în interdisciplinare etc.
studiul variaţiei funcţiei polinomiale, redomenii.
2.7. Aplicarea derivatelor în stu- prezentarea grafică a funcţiei polinomiale. Activităţi de evaluare:
diul proceselor fizice, sociale, eco- • Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică, evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată
nomice prin intermediul rezolvării geometrie, economie (pe exemple simple). de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; metounor probleme simple de maxim • Probleme simple de maxim şi minim. da proiectelor (simple); probe grafice etc.
şi/sau minim.
Optimizări.
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spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în • Distanţa de la un
– reprezentare în plan a unor configuraţii geometrice plane
spaţiu.
punct la o dreaptă, de şi/sau spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în
6.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii
la un punct la un plan, spaţiu;
geometrice plane şi/sau spaţiale în contextul rela- de la o dreaptă la un – utilizare a criteriilor de perpendicularitate a dreptelor,
ţiei de perpendicularitate în spaţiu.
dreptelor şi planelor, a planelor;
plan.
6.4. Utilizarea proprietăţilor şi criteriilor de per- • Teorema celor trei
– identificare a figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în
pendicularitate a dreptelor, dreptelor şi planelor, a perpendiculare. Reci- contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu;
planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale proca.
– determinare a analogiilor între proprietăţile figurilor geoşi/sau modelate.
• Plane perpendiculare, metrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de perpendicu6.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figu- proprietăţi, criteriu.
laritate şi utilizare a acestora în rezolvări de probleme;
rilor spaţiale în contextul relaţiei de perpendicu- • Proiecţii ortogonale – aplicare a proprietăţilor figurilor geometrice plane în contexlaritate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate. ale punctelor, segmen- tul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în contexte diverse;
6.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile telor, dreptelor pe plan. – calcul a lungimilor de segmente şi a măsurilor de unghiuri
figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul • Unghiul dintre două în plan şi spaţiu (unghiul dintre două drepte, unghiul dintre
relaţiei de perpendicularitate şi utilizarea acestora drepte.
o dreaptă şi un plan, unghiul dintre două plane, unghiul diîn rezolvări de probleme.
• Unghiul dintre dreap- edru);
6.7. Extragerea elementelor semnificative şi a in- tă şi plan.
– argumentare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat.
formaţiilor relevante din configuraţiile geometri- • Unghi diedru.
Metode şi activităţi de instruire:
ce spaţiale şi a reprezentărilor plane ale acestora
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri
pentru rezolvarea problemelor reale şi/sau modidactice; problematizarea; activitatea în grup; studiul de caz
delate.
cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asociere;
6.8. Utilizarea calculatorului în scopul modelării şi
harta noţională; lucrări practice şi aplicative pe teren; modeidentificării unor poziţii relative ale figurilor în spalarea; relaţii intra şi interdisciplinare; analogia; lucrări de laţiu în contextul formării şi dezvoltării imaginaţiei/
borator; turul galeriei; explozia stelară etc.
viziunii spaţiale.
Activităţi de evaluare:
6.9. Calcularea lungimilor de segmente şi a măsuevaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de
rilor de unghiuri în plan şi spaţiu (unghiul dintre
calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.
două drepte, unghiul dintre o dreaptă şi un plan,
unghiul dintre două plane, unghiul diedru) în situaţii reale şi/sau modelate.
6.10. Argumentarea unui rezultat geometric obţinut sau indicat.
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– modelare a unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor,
• Poziţiile relative ale
5.2. Construirea, folosind materiale adecvate, a
figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu utilizînd,
modelelor unor poziţii relative ale punctelor, drep- dreptelor în spaţiu.
telor, figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu. • Drepte paralele în spa- inclusiv, calculatorul;
– reprezentare în plan a unor configuraţii geometrice plane
5.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii ţiu.
geometrice plane şi/sau spaţiale utilizînd instru- • Poziţia relativă a dreptei şi/sau spaţiale utilizînd instrumentele adecvate;
– utilizare a criteriilor de paralelism ale dreptelor, dreptelor
şi planului.
mentele adecvate.
5.4. Utilizarea criteriilor de paralelism al dreptelor, • Dreapta paralelă cu pla- şi planelor, ale planelor în rezolvări de probleme, în situaţii
al dreptelor şi planelor, al planelor în rezolvări de nul, proprietăţi, criteriu. reale şi/sau modelate;
• Poziţiile relative a două – identificare a figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale
probleme, în situaţii reale şi/sau modelate.
în contextul relaţiei de paralelism;
5.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figu- plane. Plane paralele,
– aplicare în diverse situaţii a proprietăţilor figurilor georilor spaţiale în contextul relaţiei de paralelism în proprietăţi, criteriu.
metrice plane în contextul poziţiilor relative şi al relaţiei de
situaţii reale şi/sau modelate.
paralelism în spaţiu;
5.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile
– argumentare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat.
figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul
relaţiei de paralelism şi utilizarea acestora în reMetode şi activităţi de instruire:
zolvări de probleme.
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri
5.7. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice
didactice; problematizarea; activitatea în grup; studiul de
plane în contextul poziţiilor relative şi al relaţiei
caz cu aplicaţii practice; contraexemplul; matricea de asode paralelism în spaţiu în contexte diverse.
ciere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative pe teren;
5.8. Argumentarea unui demers sau rezultat gemodelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; luometric obţinut sau indicat.
crări de laborator etc.
5.9. Utilizarea calculatorului în contextul modeActivităţi de evaluare:
lării şi identificării unor poziţii relative ale figurievaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de
lor în spaţiu în scopul formării şi dezvoltării imacalculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.
ginaţiei/viziunii spaţiale.
6.1. Recunoaşterea şi descrierea poziţiilor relatiVI. Perpendicula- Exerciţii de:
ve ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi sparitatea în spaţiu
– recunoaştere şi descriere a poziţiilor relative ale puncteţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de • Drepte perpendicula- lor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaperpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau re în spaţiu, proprietăţi, ţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu;
modelate.
criteriu.
– modelare, folosind materiale adecvate, calculatorul, a
6.2. Modelarea, folosind materiale adecvate, a unor • Dreapta perpendicu- unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în
poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în lară pe plan, proprietăţi, plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de
plan şi spaţiu, ale planelor în
criteriu.
perpendicularitate în spaţiu;
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2.1. Identificarea integralei definite în diverse II. Integrala definită. Aplicaţii
contexte.
2.2. Calcularea integralelor definite aplicînd • Noţiunea de integrală definită.
proprietăţile, formula lui Newton–Leibnitz.
2.3. Interpretarea geometrică a integralei defi- • Proprietăţi.
nite a unei funcţii continue cu valori nenegative. • Formula lui New2.4. Recunoaşterea subgraficului unei funcţii ton–Leibnitz.
• Calculul ariei
în diverse contexte.
2.5. Calcularea ariei subgraficului funcţiei apli- subgraficului funcţiei.
cînd integrala definită.
2.6. Aplicarea în situaţii reale şi/sau modelate a
primitivelor, integralei nedefinite şi a integralei definite.

3
– justificare a unui demers referitor la primitive, integrale nedefinite recurgînd la argumentări;
– analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de determinare a primitivei sau calculul integralei nedefinite în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; algoritmizarea; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; problematizarea; contraexemplul; matricea
de asociere; harta noţională; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială, formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată
de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.
Exerciţii de:
– identificare a integralei definite a unei funcţii;
– calculare a integralelor definite aplicînd proprietăţile şi tabelul
de integrale nedefinite;
– aplicare a formulei lui Newton–Leibnitz în calculul integralelor;
– justificare a unui rezultat referitor la integrale definite recurgînd
la argumentări;
– aplicare a integralelor definite în diverse domenii;
– comparare a unor rezultate obţinute utilizînd calculul integral la calculul ariilor cu cele obţinute prin aplicarea formulelor din geometrie;
– interpretare geometrică a integralei definite a unei funcţii continue cu valori nenegative.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; modelarea; studiul de caz cu aplicaţii practice; contraexemplul;
matricea de asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative;
modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia etc.

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)
3
Exerciţii de:
– identificare şi determinare a primitivei unei funcţii şi/sau a integralei nedefinite;
– calculare a integralelor nedefinite aplicînd proprietăţile şi tabelul
de integrale nedefinite;
– determinare a primitivei unei funcţii sau a funcţiei, primitiva căreia este dată în baza unor condiţii indicate;

1
2
1.4. Argumentarea unui rezultat obţinut sau in- • Tabelul primitivedicat referitor la primitive, integrale nedefinite. lor uzuale.
1.5. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice primitivei, integralei nedefinite în situaţii
reale şi/sau modelate.
1.6. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de determinare a primitivei sau
calculul integralei nedefinite în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Subcompetenţe
Conţinuturi
1
2
1.1. Recunoaşterea primitivei unei funcţii
I. Primitiva.
studiate în diverse contexte.
Integrala nedefinită
1.2. Calcularea integralelor nedefinite aplicînd • Noţiunea de primiproprietăţile şi tabelul de integrale nedefinite. tivă.
1.3. Determinarea primitivei unei funcţii • Integrala nedefinită.
studiate sau a funcţiei, primitiva căreia este • Proprietăţi.
dată în baza unor condiţii indicate.

3

Exerciţii de:
– identificare şi clasificare după diferite criterii a tipurilor de transformări geometrice în spaţiu;
– utilizare a terminologiei aferente transformărilor geometrice în
situaţii diverse;
– modelare a transformărilor geometrice în spaţiu utilizînd diverse
materiale, inclusiv calculatorul;
– argumentare a unui rezultat geometric obţinut sau indicat;
– reprezentare în plan a configuraţiilor obţinute ca rezultat al aplicării transformărilor geometrice şi a proprietăţilor acestora;
– aplicare a transformărilor geometrice şi a proprietăţilor acestora.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactice; problematizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii
practice; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări practice şi aplicative pe teren; modelarea; relaţii intra- şi interdisciplinare; analogia; explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice; investigaţia (simplă) etc.

Clasa a XII-a

1
2
7.1. Identificarea şi clasificarea după diferite VII. Transformări
criterii a tipurilor de transformări geometrice
geometrice în
în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.
spaţiu
7.2. Utilizarea terminologiei aferente trans- • Transformări izoformărilor geometrice în situaţii diverse.
metrice în spaţiu.
7.3. Aplicarea transformărilor geometrice şi • Simetria faţă de un
a proprietăţilor transformărilor geometrice punct.
în diverse domenii (în practică, în tehnică, în • Simetria axială.
arte) în contextul rezolvării problemelor reale • Simetria în raport
şi/sau modelate.
cu un plan.
7.4. Modelarea transformărilor geometrice
în spaţiu utilizînd diverse materiale adecvate, inclusiv a unor situaţii reale din mediul înconjurător.
7.5. Argumentarea unui rezultat geometric cu
transformări geometrice obţinut sau indicat.
7.6. Reprezentarea în plan a configuraţiilor
obţinute ca rezultat al aplicării transformărilor geometrice.
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3
3.9. Organizarea şi algoritmizarea date- dobînzi, TVA, preţ de cost, profit, tor; testarea; probe orale, scrise, grafice, practice; metoda
lor utilizînd tehnologiile informaţionale şi tipuri de credite, buget, buget fa- proiectelor; investigaţia etc.
comunicaţionale.
milial, buget personal.
3.10. Utilizarea unor algoritmi specifici
calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.
Exerciţii de:
IV. Poliedre
4.1. Recunoaşterea şi clasificarea poliedrelor după diferite criterii în diverse con- • Prisma. Elemente. Clasificări. – identificare a poliedrelor studiate şi/sau a elementelor
acestora;
• Prisme drepte (triunghiulare,
texte.
– reprezentare în plan a corpurilor geometrice studiate,
4.2. Identificarea unor elemente ale figu- patrulatere, hexagonale).
utilizînd instrumentele de desen, calculatorul, şi aplicarilor geometrice plane pe configuraţii geo- • Arii.
rea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de
• Volum.
metrice spaţiale reale şi/sau modelate.
4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor • Secţiuni diagonale, secţiuni ce calcul de arii şi/sau volume;
conţin înălţimea, secţiuni paralele – calcul al ariilor suprafeţelor şi/sau volumelor poliedreîn situaţii reale şi/sau modelate.
lor studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici cal- cu baza în prisma dreaptă.
culului ariilor suprafeţelor şi volumelor • Piramida. Elemente. Clasificări. – analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin re• Piramide regulate (triunghiula- zolvarea unor probleme practice cu referire la poliedrele
poliedrelor în rezolvări de probleme.
studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volu4.5. Selectarea informaţiilor oferite de o re, patrulatere, hexagonale).
melor;
configuraţie geometrică pentru deducerea • Arii.
– justificarea unui rezultat matematic obţinut sau indicat
unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de •Volum.
• Secţiuni diagonale, secţiuni ce cu poliedre recurgînd la argumenări.
distanţe, arii, volume.
4.6. Estimarea lungimilor de segmente, conţin înălţimea, secţiuni paralele Metode şi activităţi de instruire:
măsurilor de unghiuri, a perimetrelor, a cu baza.
metoda exerciţiului; analogia; algoritmizarea; modelarea;
ariilor şi volumelor în corpuri geometrice • Trunchi de piramidă. Elemente. activitatea în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; joClasificări.
din situaţii reale şi/sau modelate.
curi didactice; harta noţională; relaţii intra- şi interdisci4.7. Interpretarea unor situaţii practice • Trunchi de piramidă regulată (tri- plinare; lucrări practice şi de laborator; instruirea asistată
unghiulară, patrulateră, hexagonală). de calculator etc.
utilizînd poliedrele şi elementele lor.
4.8. Analiza rezolvării unei probleme re- • Arii.
Activităţi de evaluare:
feritor la poliedre din punctul de vedere al • Volum.
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi • Secţiuni diagonale, secţiuni ce evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată
de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.
al semnificaţiei rezultatelor.
conţin înălţimea, secţiuni paralele
cu baza.

Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, practice etc.
3.1. Identificarea şi clasificarea eveni- III. Elemente de teoria Exerciţii de:
mentelor după diverse criterii.
probabilităţilor
– identificare şi clasificare a evenimentelor;
3.2. Calcularea probabilităţii producerii • Eveniment. Clasifica- – efectuare a operaţiilor cu evenimente;
unui eveniment în situaţii reale şi/sau mo- rea evenimentelor.
– comparare a evenimentelor privind şansa de realizare;
delate utilizînd raportul: numărul cazuri- • Definiţia clasică a pro- – calculare a probabilităţii producerii unui eveniment în situaţii reale
lor favorabile/numărul cazurilor posibile. babilităţii.
şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/nu3.3. Utilizarea terminologiei aferente • Evenimente aleatoare. mărul cazurilor posibile;
elementelor de probabilitate şi statistică Evenimente aleatoare in- – clasificare a unor date după diverse criterii;
matematică în diverse contexte.
dependente. Operaţii cu – reprezentare a rezultatelor observaţiilor, fenomenelor fizice, econo3.4. Identificarea şi aplicarea în diverse evenimente aleatoare. mice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame şi extragerea incontexte a conceptelor de bază ale statis- Elemente de statistică formaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice;
ticii matematice.
matematică
– interpretare şi transpunere în limbaj matematic a unor situaţii prac3.5. Reprezentarea rezultatelor obser- • Noţiuni fundamentale. tice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice;
vaţiilor, fenomenelor fizice, economice, Înregistrarea şi gruparea – efectuare a experimentului;
sociale prin desene, tabele, grafice, di- datelor.
– sondaje statistice (simple);
agrame şi extragerea informaţiilor din • Reprezentarea grafică – îmbunătăţire a rezultatelor obţinute prin mărirea numărului de întabele, liste, diagrame statistice.
a datelor statistice (his- cercări;
3.6. Interpretarea şi transpunerea în tograma, poligonul frec- – organizare şi algoritmizare a datelor utilizînd tehnologiile informalimbaj matematic a unor situaţii practice venţelor, diagrame prin ţionale şi comunicaţionale;
cu ajutorul conceptelor statistice şi pro- batoane, diagrame prin – utilizare a unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau
babilistice.
bare, diagrame structu- probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.
3.7. Organizarea şi interpretarea da- rale).
Metode şi activităţi de instruire:
telor de tip cantitativ, calitativ utilizînd • Mărimi medii ale serii- metoda exerciţiului; instruirea asistată de calculator; jocuri didactiachiziţiile statistice şi probabilistice.
lor statistice (media arit- ce; modelarea; problematizarea; studiul de caz cu aplicaţii practice;
3.8. Analiza rezolvării unei probleme, metică, media aritmeti- contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; lucrări pracsituaţii-problemă de statistică matema- că ponderată, mediana, tice şi aplicative pe teren; modelarea; analogia; relaţii intra- şi intertică şi/sau probabilitate în contextul co- modul).
disciplinare; explozia stelară etc.
rectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi • Elemente de calcul fi- Activităţi de evaluare:
nanciar: procente,
al semnificaţiei rezultatelor.
evaluarea formativă, finală (sumativă); evaluarea asistată de calcula-
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Exerciţii de:
– identificare a corpurilor rotunde studiate şi/sau a elementelor acestora;
– reprezentare în plan a corpurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen, calculatorul, şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de
arii şi/sau volume;
– calcul al ariilor suprafeţelor şi/sau volumelor corpurilor
rotunde studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
– analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la corpurile rotunde
studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
– justificarea unui rezultat matematic obţinut sau indicat cu
corpurile rotunde recurgînd la argumentări.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; algoritmizarea; modelarea; activitatea
în grup; studiul de caz cu aplicaţii practice; jocuri didactice;
analogia; matricea de asociere; harta noţională; relaţii intraşi interdisciplinare; lucrări practice şi de laborator; instruirea asistată de calculator etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea formativă, evaluarea finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe scrise, practice etc.
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1
2
5.1. Recunoaşterea şi clasificarea corpuriV. Corpuri rotunde
lor rotunde după diferite criterii în diverse • Cilindrul circular drept.
contexte.
Elemente.
5.2. Identificarea unor elemente ale figurilor • Secţiuni axiale, secţiuni pageometrice plane pe configuraţii geometrice ralele cu baza.
spaţiale reale şi/sau modelate.
• Arii.
5.3. Utilizarea proprietăţilor corpurilor ro- • Volum.
tunde în situaţii reale şi/sau modelate.
• Conul circular drept. Ele5.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calcu- mente.
lului ariilor suprafeţelor şi volumelor corpuri- • Secţiuni axiale, secţiuni palor rotunde în rezolvări de probleme.
ralele cu baza.
5.5. Selectarea informaţiilor oferite de o con- • Arii.
figuraţie geometrică pentru deducerea unor • Volum.
proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, • Trunchiul de con circular
arii, volume.
drept. Elemente.
5.6. Estimarea lungimilor de segmente, mă- • Secţiuni paralele cu baza.
surilor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi Secţiuni axiale.
volumelor în corpuri geometrice în situaţii • Arii.
reale şi/sau modelate.
• Volum.
5.7. Interpretarea unor situaţii practice utili- • Sfera. Elemente (centru,
zînd corpurile rotunde şi elementele lor.
rază, diametru). Arii.
5.8. Analiza rezolvării unei probleme referi- • Corpul sferic. Volumul cortor la corpuri rotunde din punctul de vedere pului sferic.
al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi
al semnificaţiei rezultatelor.
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VII. Strategii didactice: orientări generale
Reconsiderarea finalităţilor şi a conţinuturilor învăţămîntului, axarea pe formarea
de competenţe este însoţită de reevaluarea şi înnoirea strategiilor, tehnologiilor şi a
metodelor folosite în practica educaţională la matematică. Acestea vizează următoarele
aspecte:
• aplicarea strategiilor, tehnologiilor, metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic şi intelectual al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria formare;
• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
• accentuarea caracterului formativ al strategiilor, tehnologiilor, metodelor utilizate în
activitatea de predare–învăţare–evaluare, acestea asumîndu-şi o intervenţie mai activă şi mai eficientă în cultivarea potenţialului individual, în dezvoltarea capacităţilor de a opera cu informaţiile asimilate, de a aplica şi evalua cunoştinţele dobîndite,
de a investiga ipoteze şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor sau a
situaţiilor-problemă;
• îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica
muncii cu fişe etc.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (în echipă, în grup) de
genul discuţiilor, asaltului de idei etc.;
• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă utilizînd tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale adecvate (TIC), inclusiv reţeaua Internet,
care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Acest Curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi
forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele
acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. Pentru aceasta, este util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea următoarelor tipuri de activităţi:
• formularea de sarcini de prelucrare variată a informaţiilor, în scopul formării competenţelor vizate de curriculumul şcolar;
• alternarea prezentării conţinuturilor, cu moduri variate de antrenare a gîndirii;
• solicitarea de frecvente corelaţii intra- şi interdisciplinare;
• punerea elevului în situaţia ca el însuşi să formuleze sarcini de lucru adecvate;
• obţinerea de soluţii sau interpretări variate pentru aceeaşi unitate informaţională;
• susţinerea comunicării elev–manual prin analiza pe text, transpunerea simbolică a
unor conţinuturi, interpretarea acestora;
• formularea de sarcini rezolvabile prin activitatea în grup;
• organizarea unor activităţi de învăţare permiţînd desfăşurarea sarcinilor de lucru în
ritmuri diferite;
• sugerarea unui algoritm al învăţării, prin ordonarea sarcinilor.
În cadrul predării–învăţării matematicii e necesară crearea unor condiţii favorabile
antrenării elevilor pe calea căutărilor, a cercetării, care să favorizeze învăţarea prin problematizare şi descoperire. De asemenea, este necesară crearea unor condiţii favorabile
privind transferul cunoştinţelor matematice dobîndite şi conştientizate în diverse dome49

nii, inclusiv în cotidian şi în domeniul determinat de aria curriculară. În acest sens profesorul de matematică va utiliza orice posibilitate de a exemplifica aplicaţiile matematicii
în fizică, chimie, biologie, informatică, în viaţa cotidiană şi în alte domenii. Astfel cadrul
didactic:
• va ţine cont de posibilităţile oferite de către manualele şcolare la matematică privind realizarea conexiunilor interdisciplinare (probleme integrative; situaţii-problemă,
prezente în textul manualului; itemi integrativi, prezenţi în probele de evaluare incluse în
manual etc.);
• va selecta din culegerile de probleme şi exerciţii şi va propune elevilor probleme cu
conţinut interdisciplinar;
• va selecta din materialele didactice şi metodice probleme integrative şi le va propune elevilor în cadrul diverselor manifestări matematice (ore, activităţi extracurriculare,
olimpiade etc.);
• va realiza, de comun accord cu profesorul de fizică, chimie, biologie, informatică şi
de la alte discipline, ore integrative;
• va organiza sistematic, în cadrul orelor şi în cadrul altor activităţi educaţionale
situaţii-problemă cu conţinut interdisciplinar şi/sau aplicativ;
• va organiza, în cadrul studierii matematicii, activităţi practice şi lucrări de laborator, lucrări grafice cu aspect interdisciplinar şi/sau aplicativ.
Evaluările, realizate la matematică, vor include în mod obligatoriu şi itemi a căror
rezolvare necesită conexiuni interdisciplinare. Vor fi propuse pentru realizare şi proiecte
integrative, ca metodă de evaluare.
În măsura posibilităţilor, orele de matematică vor fi asistate de calculator.
Cadrele didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare şi îşi pot adapta
practicile pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare şi de particularităţile elevilor.
Prezentul Curriculum îşi propune să formeze la elevi competenţe, adică un sistem
integrat de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, valori şi atitudini, prin demersuri didactice
care să indice explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente. În
demersul didactic, centrul acţiunii devine elevul, şi nu predarea noţiunilor matematice
ca atare. Accentul trece de la „ce” să se înveţe, la „în ce scop” şi „cu ce rezultate”. Evaluarea
se face în termeni calitativi; capătă semnificaţie şi dimensiuni ale cunoştinţelor dobîndite, cum ar fi: esenţialitate, profunzime, funcţionalitate, durabilitate, orientare axiologică,
stabilitate, mobilitate, diversificare, amplificare treptată.
VIII. Strategii de evaluare
Rolul fundamental al evaluării constă în asigurarea unui feedback permanent şi corespunzător, necesar atît actorilor procesului educaţional, cît şi factorilor de decizie şi
publicului larg. Aşadar, în procesul educaţional integrat predare–învăţare–evaluare componenta evaluare ocupă un loc nodal, de importanţă, atît psihopedagogică, profesională,
cît şi socială. În contextul formării şi dezvoltării competenţelor evaluarea educaţională se
va fundamenta pe următoarele principii:
• evaluarea este un proces permanent, dimensiunea esenţială a procesului educaţional şi о practică efectivă în şcoală;
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• evaluarea depistează şi stimulează succesul elevului, dar nu insuccesul lui, şi nu-l
pedepseşte;
• evaluarea se axează pe necesitatea de a compara pregătirea elevilor cu competenţele
specifice, subcompetenţele fiecărei discipline de studiu şi cu obiectivele operaţionale ale fiecărei lecţii;
• evaluarea se fundamentează pe standarde educaţionale de stat – standarde de competenţă – orientate spre ceea ce va şti, ce va şti să facă şi cum va fi elevul la finalizarea şcolarizării sale;
• evaluarea implică utilizarea unei mari varietăţi de metode (tradiţionale şi moderne);
• evaluarea este un proces reglator, care determină calitatea activităţilor şcolare;
• evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi spre о autoapreciere corectă şi spre о îmbunătăţire continuă a performanţelor şcolare.
În procesul educaţional la matematică profesorul va realiza: a) evaluarea iniţială, realizînd funcţia prognostică; b) evaluarea curentă, realizînd funcţia formativă;
c) evaluarea finală (sumativă), realizînd funcţia diagnostică. Evaluările finale la sfîrşitul
anului de învăţămînt vor demonstra dacă sînt formate subcompetenţele preconizate pentru clasa respectivă. Prin examenul de BAC se va evalua dacă au fost formate competenţele specifice la matematică preconizate pentru treapta liceală de învăţămînt şi dacă au fost
atinse standardele de competenţă la matematică. Fixînd de fiecare dată obiectivele lecţiei,
profesorul le va corela cu conpetenţele specifice, subcompetenţele respective şi standardele de competenţă corespunzătoare. Probele de evaluare utilizate la clasă vor conţine
itemi şi sarcini prin intermediul cărora se vor evalua, prioritar, nu cunoştinţe şi capacităţi
separate, ci formarea de competenţe. Exemple de astfel de itemi şi sarcini profesorul le
poate selecta din culegerile de teste la matematică, din ghidurile metodologice şi din programa examenului de BAC la matematică.
În contextul principiilor evaluării în procesul educaţional este prioritară şi dominantă evaluarea curentă – evaluarea formativă. Succesul lecţiei ţine de atingerea
obiectivelor preconizate. În acest sens, secvenţa Evaluare este obligatorie pentru fiecare
lecţie de matematică şi în cadrul acestei secvenţe se va evalua nivelul de atingere a obiectivelor lecţiei.
Evaluarea va implica, în ansamblu, utilizarea diverselor forme, metode şi tehnici.
În contextul evaluării formării competenţelor prioritare vor deveni metoda proiectelor, investigaţia, probele practice, lucrările de laborator şi grafice, testarea şi realizarea testelor docimologice integrative [6]. Este binevenită evaluarea asistată de
calculator.
În ansamblu, evaluările realizate vor demonstra dacă la finele anului de învăţămînt
sînt formate subcompetenţele preconizate în curriculum pentru clasa respectivă.
La finele învăţămîntului liceal, prin examenul de BAC, se sa evalua dacă sînt formate competenţele specifice şi dacă sînt atinse standardele de competenţă la matematică.
Este important ca fiecare elev şi profesor să conştientizeze că evaluarea în orice circumstanţe trebuie să fie obiectivă.
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