Programa pentru transferul elevilor la L. Gh Sincai
SEM I – clasa X-a
Disciplina MATEMATICA
Programa la matematică clasa a IX a pentru elevii ce susţin examenul de diferenţă în
septembrie pentru a trece în clasa a X a de matematică-informatica
1. Mulţimea numerelor naturale
Operaţii algebrice cu numere reale.
Ordonarea numerelor reale.
Modulul unui număr real
Aproximări prin lipsa sau prin adaos.
Partea întreaga si partea fracţionara a unui număr real.
Operaţii cu intervale de numere reale.
2. Propoziţii. Predicate. Tipuri de raţionamente logice
Propoziţie, predicat, cuantificatori
Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate
cu operaţiile si relaţiile cu mulţimi (complementara, intersecţie, reuniune, incluziune,
egalitate, regulile lui De Morgan)
Raţionament prin reducere la absurd
Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică
Probleme de numărare
3. Progresii
Modalităţi de a defini un şir; şiruri mărginite, şiruri monotone; exemple simple
Progresii aritmetice; termenul general; suma primilor n termeni
Progresii geometrice; aflarea termenului general; suma primilor n termeni
Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n > 3

4. Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale
Reper cartezian, produs cartezian.
Drepte in plan de forma x = m sau de forma y = m, unde m număr real.
Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a
descrie o funcţie, lecturi grafice; egalitatea a doua funcţii, graficul unei funcţii, restricţii ale unei
funcţii.

Funcţii numerice, proprietăţi ale funcţiilor numerice: reprezentarea geometrică a graficului,
intersecţia cu axele de coordonate, rezolvări grafice de ecuaţii şi inecuaţii de forma f(x) = g(x)
(<, > ); mărginire, paritate, imparitate, simetria graficului faţă de drepte de forma x = m, sau faţă
de puncte oarecare din plan, periodicitate, monotonie.
Compunerea funcţiilor; exemple pe funcţii numerice

5. Funcţia de gradul I
Definiţie, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x)=0, reprezentarea grafică a
funcţiei f : RR, f(x) = ax+b,
Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei.
Studiul monotoniei
Inecuaţii de forma ax + b < 0 (>) studiate pe R sau pe intervale de numere reale.
Poziţia relativa a doua drepte; sisteme de ecuaţii de gradul I
Sisteme de inecuaţii de gradul I
6. Funcţia de gradul II
Reprezentarea grafica a funcţiei f: R R, f(x)=ax2+bx+c, unde a, b, c numere reale cu a nenul,
intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x)=0, simetria faţă de dreptele de forma x
= m, unde m este număr real;
Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor simetrice
7. Interpretarea geometrica a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II – lea
Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f(x1) - f(x2) sau prin rata creşterii/
descreşterii,
Punct de extrem (vârful parabolei)
Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii de gradul II studiate pe R, sau
pe intervale de numere reale, interpretare geometrică: imagini şi preimagini ale unor intervale
(proiecţiile unor porţiuni de parabolă pe axe)
Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă: rezolvarea sistemelor formate cu o ecuaţie de
gradul I şi o ecuaţie de gradul II.
Rezolvarea sistemelor de două ecuaţii de gradul II, interpretare geometrică.
8. Vectori în plan
Segment orientat, relaţia de echipolenţă, vectori, vectori coliniari

Operaţii cu vectori: adunarea (regula paralelogramului; regula triunghiului); proprietăţi ale
operaţiei de adunare; înmulţirea cu scalari, proprietăţi ale înmulţirii cu scalari, condiţia de
coliniaritate; descompunerea după doi vectori daţi, necoliniari şi nenuli
9. Coliniaritate, concurenta, paralelism - calcul vectorial in geometria plana
Vectorul de poziţie al unui punct Vectorul de poziţie al punctului care împarte un segment intrun raport dat, teorema lui Thales (condiţii de paralelism)
Vectorul de poziţie al centrului de greutate al unui triunghi (concurenta medianelor unui
triunghi)
Teorema bisectoarei, vectorul de poziţie al centrului cercului înscris într-un triunghi;
ortocentrul unui triunghi; relaţia lui Sylvester,
concurenţa înălţimilor
Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva
10. Funcţiile trigonometrice
Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice sinus, cosinus, tangentă şi cotangentă.
Formulele de reducere la primul cadran formule trigonometrice: sin (a+b), sin (a-b), cos(a+b),
cos (a-b), sin2a, cos2a, transformarea sumei în produs: , sina+sinb, sina-sinb, cosa+cosb, cosacosb.

11. Aplicaţii trigonometrice şi vectoriale în geometrie
Produsul scalar a doi vectori
Teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic.
Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor şi teorema cosinusurilor
12. Calcul de arii
Calculul razei cercului înscris şi a cercului circumscris în triunghi.
Calculul lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcul de arii.

