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Scanează codul QR pentru
a accesa aplicaţia MATE 2000+

matematică
aritmetică
algebră
geometrie
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Vă mulţumim că şi în acest an şcolar aţi ales să utilizaţi auxiliarele din colecţia Mate 2000+!

A

Mate 2000+ este cea mai longevivă colecţie din domeniul educaţional la nivel naţional şi,
pentru multe generaţii de elevi, astăzi părinţi, reprezintă sinonimul reuşitei în carieră şi de ce
nu, în viaţă. Concepută şi gândită de un colectiv de specialişti în domeniul educaţiei ca un
produs unic pe piaţa editorială din România, MATE 2000+ a reuşit să se impună, fiind în acest
moment lider pe piaţa auxiliarelor şcolare dedicate matematicii.
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Stimate cadre didactice/dragi elevi,
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Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac să credem că şi modul
de abordare a predării se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informaţii
de un real folos, avem deosebita plăcere de a vă prezenta Aplicaţia MATE 2000+. Creată într-un
mod intuitiv, disponibilă atât în Apple Store, cât şi în Play Store, cu secţiuni dedicate elevilor şi
profesorilor, aplicaţia îmbogăţeşte partea teoretică din auxiliarele noastre.
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Rolul aplicaţiei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urmări într-un
mod sistematizat conţinuturile esenţiale din programă, iar pentru profesori reprezintă un
sprijin important pentru organizarea eficientă a lecţiilor, atât la clasă, cât şi în sistem
online.
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Vă dorim o experienţă de utilizare excelentă!
Echipa Editurii Paralela 45

Abrevieri:

Iniţiere (înţelegere)

∗∗

Consolidare (aplicare şi exersare)

∗∗∗

Excelenţă (aprofundare şi performanţă)

A

∗

Legendă
PE

= portofoliul elevului

PP

= portofoliul profesorului
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PE-PP = portofoliul elevului - portofoliul profesorului
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Aritmetică. Algebră

Competenţe specifice
Exemple de activităţi de învăţare
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Fracţii zecimale

R
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1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
• Utilizarea unor reprezentări grafice variate pentru ilustrarea fracţiilor
echiunitare, subunitare, supraunitare
• Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite reprezentări
• Scrierea unui procent sub formă de fracție ordinară (de exemplu, 20% se scrie
20
sub forma
)
100
• Identificarea unor date statistice din diagrame, tabele sau grafice
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3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau
zecimale
• Aplicarea algoritmilor de împărţire a unei fracţii zecimale la un număr natural
sau la o fracţie zecimală cu un număr finit de zecimale nenule
• Transformarea fracţiilor ordinare în fracţii zecimale şi invers
• Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu fracții
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2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor
aritmetice
• Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție ordinară
• Înmulţirea şi împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale
nenule cu 10, 100, 1000
• Scrierea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule ca un
produs dintre un număr zecimal şi o putere a lui 10; scrierea unei fracţii
zecimale cu un număr finit de zecimale nenule ca un cât dintre un număr
zecimal şi o putere a lui 10
• Calcularea unei fracții echivalente cu o fracție dată, prin amplificare sau
simplificare
• Simplificarea unei fracții ordinare în vederea obținerii unei fracții ireductibile
(prin simplificări succesive, dacă este cazul)
• Efectuarea de operaţii cu numere raţionale exprimate sub formă de fracţie
zecimală şi/sau ordinară
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5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau
pentru a verifica validitatea unor calcule
• Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale cu un număr finit de
zecimale nenule folosind aproximarea acestora
• Analizarea unor scheme, modele sau algoritmi pentru rezolvarea unor probleme practice care implică utilizarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau
zecimale şi ordinea efectuării operaţiilor
• Evidențierea, pe cazuri concrete, a relației dintre volum și capacitate
• Estimarea măsurilor unor mărimi caracteristice ale unor obiecte din mediul
înconjurător (capacitate, masă, preţ)
• Estimarea mediei unui set de date; compararea estimării cu valoarea
determinată prin calcule
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4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date
• Încadrarea unei fracţii zecimale între două numere naturale consecutive
• Utilizarea limbajului specific pentru determinarea unei fracţii dintr-un număr
natural n, multiplu al numitorului fracţiei
• Utilizarea limbajului adecvat pentru exprimarea unor transformări monetare
(inclusiv schimburi valutare)
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6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în
context intra şi interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)
• Formularea unor probleme cu fracții, pe baza unor scheme sau reguli date şi
rezolvarea acestora prin metode aritmetice (metoda reducerii la unitate,
metoda comparaţiei, metoda mersului invers etc.)
• Reprezentarea datelor statistice folosind softuri matematice
• Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme pornind de la un set
de informaţii cu caracter cotidian sau ştiinţific (fizic, economic etc.)

6

1. Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri
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PE-PP

ale lui 10 sub formă de fracţii zecimale. Transformarea
unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale
nenule, într-o fracţie ordinară
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Fracţie ordinară
1 1 3 5
, , , sunt exemple de fracţii ordinare.
2 4 2 7
m
Orice fracţie ordinară se scrie sub forma
, unde m, n ∈  şi n ≠ 0 . Numărul n este
n
numitorul fracţiei şi arată că întregul a fost împărţit în n părţi egale. O parte din cele n
părţi egale se numeşte unitate fracţionară. Numărul m este numărătorul fracţiei şi arată
câte unităţi fracţionare s-au luat.
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Fracţie zecimală
În practică cele mai întâlnite unităţi fracţionare sunt: zecimea, sutimea, miimea,
zecimea de miime, sutimea de miime, milionimea. Să le definim:
● dacă împărţim un întreg în 10 părţi egale, atunci o parte este o zecime şi este
1
;
reprezentată de fracţia ordinară
10
● dacă împărţim un întreg în 100 de părţi egale, atunci o parte este o sutime şi este
1
.
reprezentată de fracţia ordinară
100
La fel se definesc miimea, zecimea de miime, sutimea de miime, milionimea.
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Exemplu: Să considerăm o bară de metal cu lungimea de un metru. Împărţim bara în
10 părţi egale, apoi în 100 de părţi egale şi apoi în 1000 de părţi egale.
1
m = 1 dm ;
● o zecime din bară va avea lungimea de 1 dm:
10
1
● o sutime din bară va avea lungimea de 1 cm:
m = 1 cm ;
100
1
● o miime din bară va avea lungimea de 1 mm:
m = 1 mm .
1000
Să considerăm acum o bară cu lungimea de 12 m 5 dm 7 cm şi 9 mm. Să exprimăm
lungimea barei în metri:
5
7
9
5
7
9 

lungimea = 12 m + m +
m+
m = 12 + +
+
m .
10
100
1000
10
100
1000


5
7
9
În practică 12 + +
+
se scrie foarte simplu astfel: 12,579 (citim
10 100 1000
„doisprezece virgulă cinci sute şapte zeci şi nouă”) şi spunem că este o fracţie zecimală.
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Exemple de fracţii zecimale: 2571,87379; 0,5; 1,0012; 41,127 etc. Pentru fracţia
zecimală 2571,87379 partea întreagă este numărul 2571, iar partea fracţionară este
0,87379.
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O fracţie zecimală este formată din partea întreagă şi partea zecimală, despărţite
prin virgulă. Prima cifră din stânga virgulei este cifra unităţilor, a doua cifră este cifra
zecilor, a treia este cifra sutelor, apoi urmează cifra miilor, zecilor de mii, sutelor de
mii, milioanelor ş.a.m.d., iar în dreapta virgulei avem cifra zecimilor, sutimilor,
miimilor, zecimilor de miimi, sutimilor de miimi, milionimilor ş.a.m.d.

Prin urmare:
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Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule,
într-o fracţie ordinară
Să transformăm fracţia zecimală 12,579 în fracţie ordinară. Vom ţine cont de egali5
7
9
12
+
tatea: 12,579 = 12 + +
, de faptul că 12 =
şi de egalităţile de fracţii
1
10 100 1000
12 12000 5
500 7
70
;
ordinare:
=
=
;
=
.
1
1000 10 1000 100 1000
12000 500
70
9
12579
+
+
+
=
.
Deci: 12,579 =
1000 1000 1000 1000 1000

12579 12579
=
.
1000
103
Acest calcul şi altele asemănătoare conduc la următoarea concluzie:
Orice fracţie zecimală finită (care are un număr finit de zecimale) poate fi scrisă ca o
fracţie ordinară având numărătorul egal cu numărul obţinut prin eliminarea virgulei şi
numitorul o putere a lui zece cu exponentul egal cu numărul de zecimale.
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12,579 =

70(10 7
700 700(100 7
= = 7 ; 7, 00 = 2 =
= = 7 . În acest fel rezultă:
10
1
10
100
1
7 = 7, 0 = 7, 00 = 7, 000 = ... = 7, 00...0 ;
1
1
1
1
1
; 0,001 = 3 =
;
b) 0,1 = ; 0,01 = 2 =
10
10
100
10 1000
201 201
3
3
7021 7021
; 0,003 = 3 =
; 7,021 =
=
c) 2,01 = 2 =
.
10
100
10 1000
103
1000

Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub formă de fracţii
zecimale
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Exemple: a) 7, 0 =

8

Orice fracţie ordinară al cărei numitor se poate descompune într-un produs de puteri
ale lui 2 sau ale lui 5 sau ale lui 2 şi 5 poate fi scrisă ca o fracţie zecimală.
Exemple: a)

17 5)17
17 ⋅ 5
85
=
=
=
= 0,85 ;
20 22 ⋅ 5 (2 ⋅ 5) 2 102
2

11 2 )11 11 ⋅ 22
44
44
b)
= 2 = 2 2=
= 2 = 0,44 ;
2
25
5
5 ⋅2
(2 ⋅ 5)
10

PP

A

Competenţe specifice
Exemple de activităţi de învăţare

EL

Elemente de geometrie
şi unităţi de măsură

45

Geometrie
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1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în
diferite contexte
• Observarea unor figuri geometrice pe modele fizice/desene
• Descrierea şi identificarea unor elemente ale figurilor şi ale corpurilor geometrice
• Identificarea unor segmente congruente sau unghiuri congruente în configurații cu axe de simetrie
• Alegerea unităţii de măsură pentru estimarea lungimilor/distanţelor, ariilor şi
volumelor în diferite situaţii practice
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3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor
(cub, paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură
corespunzătoare
• Transformări ale unităţilor de măsură standard folosind fracţii zecimale
• Calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidenţiind intuitiv perimetrul
• Operații cu măsuri de unghiuri (limitate numai la grade și minute sexagesimale)
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2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a
construi configuraţii geometrice
• Construcția unor figuri geometrice cu dimensiuni date
• Măsurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din realitatea înconjurătoare
(utilizând instrumente de măsură adecvate)
• Aplicarea unor metode practice pentru măsurarea perimetrelor pe modele sau
obiecte din realitatea înconjurătoare
• Construcția unor segmente congruente și a unor unghiuri congruente
• Reprezentarea prin desen a unor configurații geometrice (drepte paralele,
drepte perpendiculare, unghiuri de măsură dată etc.)
• Măsurarea cu raportorul a unui unghi dat

69
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4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la
perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de
măsură
• Compararea unor distanţe/lungimi, perimetre, arii şi volume exprimate prin
unităţi de măsură diferite
• Descrierea unor reprezentări geometrice în situaţii practice/aplicative (de
exemplu, realizarea planului clasei, al curţii şcolii prin metoda proiectului)
• Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea coliniarității unor puncte date
(de exemplu, cu măsuri de unghiuri, cu lungimi de segmente)

45

• Determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând
reţeaua de cuburi cu lungimea muchiei egală cu 1 şi deducerea formulei de
calcul
• Aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped
dreptunghic

PA

5.3. Interpretarea prin recunoaşterea elementelor, a măsurilor lor şi a relaţiilor
dintre ele, a unei configuraţii geometrice dintr-o problemă dată
• Estimarea sau determinarea ariilor unor suprafeţe în contexte reale, utilizând
caroiaje/pavaje
• Estimarea ariei unei piese de pavaj atunci când cunoaștem aria suprafeței și
numărul de piese
• Estimarea mărimii unor caracteristici (lungime, arie, volum) ale unor obiecte
din mediul înconjurător
• Determinarea prin pliere a axelor de simetrie pentru pătrat, dreptunghi
• Estimarea capacității unui vas prin raportare la capacitatea altui vas (activitate
practică sau lecții demonstrative utilizând calculatorul)
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6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie
studiate, cu referire la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor
• Alegerea unui etalon adecvat pentru activităţi practice referitoare la lungimi/
arii/volume/capacităţi
• Stabilirea unor legături, în contexte reale, între diferite tipuri de măsurători (de
exemplu: determinarea indicelui de masă corporală, determinarea cantității de
apă care se acumulează într-un vas în timp dat)
• Aplicarea în situații practice a elementelor de geometrie, pentru a obţine un
răspuns la o problemă deschisă (de exemplu, utilizarea unor metode personale
pentru transpunerea unui model geometric dat pe hârtie la suprafețe mari: rond
de flori, mozaic, mandala) sau pentru a realiza estimări (de exemplu, determinarea numărului de portocale care încap într-o cutie cubică imaginară cu
latura de 100 metri)
• Modelarea unei situații date, referitoare la segmente, figuri congruente,
mijlocul unui segment și simetricul unui punct față de un punct, prin
transpunerea acestora din contextul dat în limbaj specific
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Geometria este una dintre cele mai vechi ştiinţe. Cuvântul „geometrie” este de origine
greacă: geo = „pământ”; metron = „măsură”, deci ar însemna măsurarea pământului. Prin
urmare, geometria a fost dezvoltată pentru a înţelege mai bine realitatea înconjurătoare.
Cele mai simple noţiuni geometrice sunt: punctul, dreapta şi planul.
Principalul mijloc de reprezentare a noţiunilor geometrice pe foaia caietului sau pe
tabla clasei în care învăţăm este desenul. Se obţin în acest fel figuri geometrice.
Instrumentele folosite pentru desenarea figurilor geometrice sunt: rigla (gradată şi
negradată), compasul, echerul şi raportorul. De exemplu, figurile geometrice desenate
mai jos reprezintă următoarele noţiuni geometrice: cub, paralelipiped, tetraedru, piramidă,
cilindru, con, sferă.
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1. Punct, dreaptă, plan

PE-PP

Puncte
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A
•

*
†

B
•

×
C

Drepte
a

×
D

Citim: A unu, d doi, alfa trei, ...
Citim: A prim, d secund, alfa secund, ...

Plane
c

b

β

α
γ

Fig. 1
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Aceste noţiuni geometrice au în realitatea înconjurătoare câte un corespondent care este
un obiect (corp) al spaţiului fizic în care trăim.
În geometrie, punctele se notează cu litere mari de tipar: A, B, C, ..., dreptele cu
litere mici: a, b, c, ..., iar planele cu litere greceşti: α, β, γ, …
Uneori aceste litere sunt afectate de câte un indice inferior (exemple: A1, d2, α3, ...*) sau
de câte un indice superior (exemple: A′, d″, α″, ... †).
Noţiunile punct, dreaptă, plan vor fi reprezentate după cum urmează (fig. 1):

71

a)

b)

c)

b

EL

Să privim cu atenţie figura 3. Spunem că:
punctul A aparţine dreptei a şi notăm A ∈ a;
punctul P nu aparţine dreptei a şi notăm P ∉ a;
punctul P aparţine planului α şi notăm P ∈ α;
punctul Q nu aparţine planului α şi notăm Q ∉ α;
α
dreapta a este inclusă în planul α şi notăm a ⊂ α;
dreapta b nu este inclusă în planul α şi notăm b ⊄ α;
dreapta b intersectează planul α în punctul B şi notăm b ∩ α = {B};
dreptele a şi c se intersectează în punctul M şi notăm a ∩ c = {M}.

•Q

M
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

A

Fig. 2

a

B•

c

A •
P

Fig. 3

REŢINEŢI! Orice figură geometrică este o mulţime de puncte.
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Poziţii relative ale punctelor şi ale dreptelor
Două drepte pot fi: • necoplanare
• coplanare

• confundate
• secante sau concurente
• paralele

A

Mai multe drepte pot fi concurente sau nu.

U
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Definiţii:
Două drepte se numesc coplanare dacă există un plan care să le conţină pe
amândouă; în caz contrar, ele sunt necoplanare. Dreptele necoplanare nu au puncte
comune. Două drepte coplanare pot fi secante dacă au un punct comun, paralele dacă
nu au puncte comune şi confundate dacă au toate punctele comune.
Dacă două drepte a şi b sunt paralele, notăm a || b, iar dacă nu sunt paralele notăm
a O b.
Dacă trei sau mai multe drepte au un punct comun, ele se vor numi drepte
concurente.
B'
C'
Să considerăm un cub (fig. 4).
AB || CD
A'
• AB şi CC' sunt drepte necoplanare.
D'
• AB şi CD sunt drepte paralele.
B
C
• AB şi AD sunt drepte secante şi notăm AB ∩ AD = {A}.
A
D AB O CC'
• AB, AD, AA' sunt drepte concurente, adică au punctul
Fig. 4
A comun şi notăm AB ∩ AD ∩ AA' = {A}.
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Vom privi dreptele şi planele ca mulţimi de puncte (fig. 2 a) şi b)).
Orice figură geometrică este văzută ca o mulţime de puncte. De exemplu, un triunghi
este o mulţime de puncte (fig. 2 c)).

N
•

M
•

M
•
N

a)

b)
Fig. 5

d
A

A

•

•

B

B

•

Fig. 7

Fig. 6

A

•

B

•

C

•
• D

EL
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A

Un punct poate aparţine unei drepte sau nu.
În figura 6, punctul A aparţine dreptei d şi notăm A ∈ d, iar punctul B nu aparţine
dreptei d şi notăm B ∉ d.
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Două puncte M şi N pot fi diferite şi notăm M ≠ N (fig. 5 a)) sau
identice şi notăm M = N (fig. 5 b)).
Ori de câte ori considerăm două (sau mai multe) puncte, presupunem că ele sunt diferite (două câte două).

Fig. 8

R
AL

Oricare ar fi două puncte distincte, există o singură dreaptă care conţine cele
două puncte sau: prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una.

Dacă cele două puncte sunt A şi B, atunci unica dreaptă care conţine cele două puncte
se numeşte dreapta determinată de punctele A şi B şi se notează cu AB (fig. 7).
Trei sau mai multe puncte care aparţin aceleiaşi drepte se numesc puncte
coliniare.

PA

Punctele A, B, C din figura 8 sunt coliniare, iar punctele A, B, D nu sunt coliniare. De
asemenea, nu sunt coliniare punctele A, B, C, D.

O O O activităţi de învăţare O O O

A

1. Care sunt cele mai simple noţiuni geometrice?
2. Cum se notează în geometrie punctele, dreptele şi planele?
3. Desenaţi mai multe puncte şi drepte (fig. 9).
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•
Fig. 9
Notaţi-le corespunzător.
•
4. Ce este o figură geometrică?
5. De ce instrumente aveţi nevoie pentru a realiza o figură geometrică?
6. Desenaţi două puncte M şi N, apoi dreapta determinată de aceste două puncte şi după
aceea notaţi-o corespunzător.
7. Să notăm cu a dreapta căreia îi aparţin două puncte A şi B. Care este propoziţia
adevărată?
a) Dreptele a şi AB coincid (sunt identice).
b) Dreptele a şi AB sunt diferite.
B
8. a) Desenaţi figura 10.
•
b) Scrieţi toate perechile posibile formate din câte două puncte ale figurii şi
C
A
dreptele determinate de fiecare dintre aceste perechi de puncte.
•
•
c) Câte drepte diferite se obţin?
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Fracţii zecimale
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