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I. PRELIMINARII
Prezenta programă de examen este elaborată în conformitate cu Concepţia de predare-învăţare-evaluare a matematicii, cu prevederile Curriculumului modernizat al
disciplinei Matematică şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de
bacalaureat, anul şcolar 2012-2013. Programa prezintă un document reglator şi normativ menit să asigure desfăşurarea corectă şi eficientă a examenului.
Programa este destinată elevilor, profesorilor, părinţilor, managerilor de instituţii, inspectorilor etc.
II. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat – 2013, matematica are statut de disciplină
obligatorie pentru profilul real şi statutul de disciplină la solicitare pentru profilurile
umanistic, arte, sport, tehnologic.
Timpul de realizare a testului de examen este 180 de minute. Testul va conţine
itemi din domeniile:
 Numere şi operaţii cu numere;
 Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică;
 Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică;
 Algebră;
 Elemente de analiză matematică;
 Geometrie în plan şi spaţiu.
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III. COMPETENŢE 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 domeniul
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 situaţii de conflict şi a
respecta opiniile semenilor săi.
 Competenţe de a manifesta o poziţie activă civică, solidaritate şi coeziune
socială pentru o societate non-discriminatorie.
 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.
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Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori)
 Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi a 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.
 Competenţa de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.
PROFIL REAL
IV-A. COMPETENŢE SPECIFICE
ALE DISCIPLINEI ŞCOLARE MATEMATICA
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 notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau
modelate.
4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţiei-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 cunoştinşe, 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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V-A. DOMENII DE CONŢINUT
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Competenţe specifice
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
notaţiilor specifice matematicii
în situaţii reale şi/sau
modelate.
4. Analiza rezolvării unei
probleme, situaţiei-problemă
în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al
semnificaţiei rezultatelor.
6. Justificarea unui demers sau
rezultat matematic obţinut sau
indicat, recurgînd la
argumentări.
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Sub-competenţe
1.1.Recunoaşterea în diverse enunţuri
a elementelor
mulţimilor numerice studiate (N, Z, Q, R) şi scrierea numerelor
reale, folosind diverse forme.
1.2.Efectuarea trecerii de la o formă de scriere a numerelor reale
la alta.
1.4.Aplicarea în calcule a proprietăţilor operaţiilor matematice cu
numere reale: adunarea, scăderea, înmulţirea, ridicarea la putere cu
exponent număr raţional, real, operaţii cu radicali de ordinal n,
n  N, n  2, logaritmul unui număr pozitiv.
1.5.Utilizarea în diverse situaţii reale şi/sau modelate a estimărilor
şi aproximărilor pentru verificarea validităţii unor calcule cu
numere reale, folosind puteri, radicali, logaritmi.
1.7.Justificarea şi argumentarea rezultatului obţinut în calcule
cu numere reale.
6.2.Utilizarea permutărilor, aranjamentelor, combinărilor şi
proprietăţile acestora în rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii,
probleme practice, din alte domenii.
6.3. Utilizarea binomului lui Newton şi/sau formulei termenului
general în diverse domenii.
4.2.Aplicarea numerelor complexe scrise în formă algebrică şi
formă trigonometrică, a operaţiilor cu ele în situaţii reale şi/sau
modelate.
4.3.Transformarea numerelor complexe dintr-o formă în alta.
4.4.Reprezentarea geometrică a numărului complex dat, a
modulului acestuia şi aplicarea a astfel de reprezentări în rezolvări
de probleme.
4.6.Selectarea unor algoritmi specifici calculului cu numere
complexe pentru efectuarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii în
mulţimea C.
4.7. Alegerea formei de reprezentare a unui număr complex în
funcţie de caz în vederea efectuării calculelor
4

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să identifice şi să utilizeze în diverse domenii
numere reale, numere complexe scrise în diverse
forme;
- să utilizeze reprezentările echivalente pentru acelaşi
număr pentru optimizarea calculelor;
- să aplice în diverse contexte numerele complexe
reprezentate în formă algebrică, trigonometrică;
- să reprezinte numerele reale, complexe, folosind
diferite forme echivalente de scriere;
- să compare, să ordoneze, să aproximeze numere
reale, utilizînd diverse modalităţi cunoscute;
- să efectueze trecerea de la o formă de scriere a
numărului la alta în contextul optimizării calculelor;
- să utilizeze în calcule proprietăţile studiate ale
operaţiilor cu numere reale, complexe;
- să investigheze valoarea de adevăr a unei propoziţii,
afirmaţii simple privind numere reale, complexe şi
operaţiile cu numere studiate, prin prezentarea unor
argumentări, exemple, contraexemple;
- să aplice permutările, aranjamentele, combinările ca
tehnici de calcul cu numere naturale;
- să aplice proprietăţile studiate ale modulului
numărului real şi complex în diverse contexte;
- să utilizeze elementele de combinatorică şi a
formulelor respective pentru calculul numărului de
permutări, aranjamente, combinări fără repetări, a
binomului lui Newton în rezolvări de probleme,
inclusiv probleme din viaţa cotidiană.
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Domeniul Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică
Competenţe specifice
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 notaţiilor specifice
matematicii în situaţii reale şi/sau modelate.
4.Analiza rezolvării unei probleme, situaţieiproblemă în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor.
6. Justificarea unui demers sau rezultat
matematic obţinut sau indicat, recurgînd la
argumentări.
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 cunoştinşe, inclusiv din fizică, chimie,
biologie, informatică, pentru rezolvarea
problemelor în situaţii reale şi/sau modelate.

Sub-competenţe
2.2. Transcrierea şi redactarea unui enunţ, a rezolvării
unei probleme utilizînd limbajul teoriei mulţimilor.
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.
6.2..Utilizarea permutărilor, aranjamentelor,
combinărilor şi proprietăţile acestora în rezolvarea unor
ecuaţii, inecuaţii, probleme practice, din alte domenii.
6.3. Utilizarea binomului lui Newton şi/sau formulei
termenului general în diverse domenii.
6.4.Aplicarea proprietăţilor coeficienţilor binomiali şi
ale dezvoltării binomului la putere în rezolvări de
probleme.
5.9.Determinarea valorii de adevăr a unor propoziţii
matematice recurgînd la argumentări.

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să aplice mulţimile, relaţiile dintre mulţimi şi
operaţiile cu mulţimi pentru caracterizarea unor
situaţii din diverse domenii, inclusiv situaţii
cotidiene sau matematice;
- să utilizeze mulţimi, relaţii între mulţimi şi
operaţiile studiate cu mulţimi în rezolvări de
probleme din diverse domenii;
- să determine apartenenţa unor numere date la
una dintre mulţimile numerice indicate (N, Z, Q,
R, C, Z\N, Q\Z, R\Q, R*\Q, C\R şi altele de
aceste tipuri);
- să transpună în limbajul mulţimilor, inclusiv în
limbajul combinatoric, situaţii din diverse
domenii, să rezolve problema obţinută şi să
interpreteze rezultatele obţinute;
- să utilizeze permutările, aranjamentele,
combinările în rezolvarea ecuaţiilor,
inecuaţiilor, problemelor simple din viaţă;
- să utilizeze binomul lui Newton şi/sau formula
termenului general în rezolvări de probleme.

Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Competenţe specifice
5. Elaborarea strategiilor şi proiectarea activităţilor
pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau
practice.
7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări
utilizînd achiziţiile matematice dobîndite, a
modelelor matematice studiate şi tehnologiilor
Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
3.2.Clasificarea probabilităţii producerii unui eveniment în
situaţii reale şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul
cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.
3.5.Utilizarea terminologiei aferente elementelor de
probabilitate şi statistică matematică în diverse contexte.
3.7.Reprezentarea rezultatelor observaţiilor, fenomenelor
5

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să reprezentările grafic date statistice;
- să selecteze date din tabele, liste,
diagrame, grafice statistice;
- să determine media aritmetică, modul şi
mediana seriei statistice;
Agenţia de Evaluare şi Examinare
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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.
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fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice,
diagrame şi extragerea informaţiilor din tabele, liste,
diagrame statistice.
3.9. Organizarea şi interpretarea datelor de tip
cantitativ, calitativ, utilizînd achiziţiile statistice şi
probalistice.
3.11. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului
financiar, statisticii sau probabilităţii pentru analiza de caz.

- să utilizeze elementele de calcul
financiar studiate pentru a rezolva
probleme în situaţii reale şi/sau modelate;
- să calculeze probabilităţi ale
producerilor evenimentelor în diverse
domenii, utilizînd algoritmii relevanţi şi
proprietăţile studiate.

Domeniul Algebră
Competenţe specifice
2.Utilizarea conceptelor
matematice, a metodelor,
algoritmilor, proprietăţilor,
teoremelor studiate în contexte
variate de aplicare.
4.Analiza rezolvării unei probleme,
situaţiei-problemă în contextul
corectitudinii, al
simplităţii, al
clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor.
6. Justificarea unui demers sau
rezultat matematic obţinut sau
indicat, recurgînd la argumentări.
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.
Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
5.1. Identificarea în diverse situaţii şi
clasificarea după diverse criterii a tipurilor de
matrice, determinanţi şi sisteme de ecuaţii
liniare.
5.3.Rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme de
ecuaţii, utilizînd algoritmii specifici de calculul a
matricelor şi/sau a determinanţilor.
5.4.Stabilirea unor condiţii de compatibilitate
şi/sau incompatibilitate a unor sisteme de ecuaţii
liniare şi utilizarea unor metode adecvate de
rezolvare a acestora.
5.5. Aplicarea de algoritmi, de proprietăţi şi
reguli de calcul ale matricelor, determinanţilor şi
sistemelor de ecuaţii liniare în rezolvări de
probleme.
3.10. Rezolvarea tipurilor de ecuaţii, inecuaţii,
sisteme de ecuaţii studiate.
3.11.Modelarea unor situaţii cotidiene, inclusiv
antreprenoriale, prin intermediul ecuaţiilor,
inecuaţiilor, sistemelor, totalităţilor studiate.
3.12. Analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii,
sistem în contextul corectitudinii, simplităţii,
clarităţi şi al semnificaţiei rezultatelor.
4.3.Efectuarea de calcule trigonometrice în
6

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să efectueze operaţii cu tipurile de matrice studiate;
- să determine inversa matricei inversabile date;
- să calculeze determinanţi de ordinul II, III, IV, utilizînd
proprietăţile determinanţilor;
- să rezolve sisteme de ecuaţii liniare utilizănd regula lui Cramer,
metoda lui Gauss;
- să rezolve ecuaţii de gradul I, II şi reductibile la acestea, inclusiv
cu perimetru şi/sau modul;
- să rezolve ecuaţii raţional-fracţionare;
- să rezolve ecuaţii iraţionale de tipurile studiate şi reductibile la ele;
- să rezolve ecuaţii exponenţiale de tipurile studiate şi reductibile la
ele, inclusiv ecuaţii exponenţiale cu parametru şi/sau modul;
- să rezolve ecuaţii logaritmice de tipurile studiate şi reductibile la
ele, inclusiv ecuaţii logaritmice cu modul;
- să rezolve inecuaţiilor de gradul I, de gradul II şi reductibile la
ele, inclusiv cu modul;
- să rezolve inecuaţii raţional-fracţionare;
- să rezolve inecuaţii exponenţiale, logaritmice de tipurile studiate,
inclusiv cu modul;
- să rezolve sisteme de ecuaţii de gradul I, gradul II, exponenţiale,
logaritmice, de tipurile studiate, în diverse contexte;
- să rezolve sisteme de inecuaţii de gradul I, gradul II, raţionalfracţionare cu o necunoscută;
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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) în situaţii reale
şi/sau modelate.
4.7. Clasificarea după diverse criterii a tipurilor
de ecuaţii trigonometrice şi rezolvarea acestora.
4.6.Selectarea unor algoritmi specifici calculului
cu numere complexe pentru efectuarea unor
calcule şi rezolvarea de ecuaţii în mulţimea C.

- să recunoască şi să utilizeze identităţile trigonometrice
fundamentale, formulele de reducere, formulele sumei, formulele
unghiului dublu, formulele de micşorare a gradului în diverse
contexte;
- să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuaţiilor
trigonometrice studiate şi reductibile la acestea;
- să utilizeze elemente de trigonometrie în rezolvarea problemelor
de geometrie;
- să interpreteze probleme şi situaţii cotidiene prin utilizarea
modelelor algebrice studiate;
- să rezolve în mulţimile N, Z, Q, R, C probleme prin metodele
algebrice studiate, utilizînd ecuaţii, inecuaţii, sisteme, totalităţi.

Domeniul Elemente de analiză matematică
Competenţe specifice
2.
Utilizarea
conceptelor
matematice,
a
metodelor,
algoritmilor,
proprietăţilor,
teoremelor studiate în contexte
variate de aplicare.
4. Analiza rezolvării unei
probleme, situaţiei-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
Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
3.1. Recunoaşterea unor corespondenţe funcţionale în
situaţii reale şi/sau modelate.
3.8.Clasificarea funcţiilor studiate după diverse
criterii.
4.5.Determinarea unor proprietăţi ale funcţiilor
trigonometrice prin lecturi grafice şi/sau analitice.
1.1.Recunoaşterea şirurilor, subşirurilor, progresiei
aritmetice, progresiei geometrice în diverse contexte.
1.5. Utilizarea şirurilor, progresiilor
în diverse
domenii, inclusiv în realizarea unor proiecte simple.
2.1.Caracterizarea unor funcţii şi interpretarea unor
proprietăţi ale funcţiilor efectuind lectura grafică şi/sau
analitică.
2.5.Utilizarea proprietăţilor funcţiilor continue pe o
mulţime în diverse contexte.
3.2. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenţial în rezolvarea unor probleme şi cercetarea
unor procese reale şi/sau modelate.
3.5. Utilizarea metodelor legate de aplicaţiile
7

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să recunoască, să exemplifice şi să utilizeze în contexte
diferite noţiunile şir de numere, progresie aritmetică, progresie
geometrică;
- să recunoască, să exemplifice şi să utilizeze în contexte
diferite noţiunile dependenţă funcţională, funcţie, graficul
funcţiei, limita unei funcţii într-un punct, limita unei funcţii la
 , continuitatea funcţiei, derivata funcţiei;
- să recunoască, să exemplifice şi să utilizeze în contexte
diferite noţiunile integrala nedefinită, integrala definită,
subgraficul funcţiei;
- să utilizeze proprietăţile studiate ale progresiilor în diferite
contexte;
- să recunoască proprietăţile funcţiei studiate şi ale graficului
acesteia;
- să descrie proprietăţile studiate ale funcţiei prezentată grafic;
- să clasifice funcţiile studiate după diverse criterii;
- să efectueze operaţii studiate cu limite de funcţii, inclusiv
utilizînd limitele remarcabile studiate;
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investigaţii/explorări
utilizînd
achiziţiile matematice dobîndite, a
modelelor matematice studiate şi
tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale adecvate.
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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derivatei, diferenţialei ca metode calitativ noi de
studiere a funcţiei, de rezolvare a problemelor teoretice
şi/sau practice.
3.6. Aplicarea sensului geometric şi mecanic a
derivatei în rezolvări de probleme din diverse domenii.
3.7. Analiza rezolvării unei probleme, situaţiiproblemă ce ţin de utilizarea derivatelor, diferenţialelor
în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi
al semnificaţiei rezultatelor.
3.8.Aplicarea derivatelor în studiul proceselor fizice,
sociale, economice prin intermediul rezolvării unor
probleme de maxim şi/sau minim.
1.2.Calcularea integralelor nedefinite, aplicînd
proprietăţile şi tabelul de integrale nedefinite, metodele
de integrare (integrarea prin părţi, schimbarea de
variabilă).
1.3.Determinarea primitivei unei funcţii sau a
funcţiei, primitiva căreia este dată în baza unor condiţii
indicate.
2.1.Identificarea
integralei definite în diverse
contexte.
2.2.Calcularea
integralelor
definite
aplicînd
proprietăţile, formula lui Newton-Leibnitz.
2.5.Calcularea ariei subgraficului funcţiei şi
volumului corpului de rotaţie, aplicînd integrala
definită.
2.6.Aplicarea în situaţii reale şi/sau modelate a
primitivelor, integralei nedefinite şi integralei definite.

8

- să determine asimptotele graficului funcţiei date;
- să utilizeze sensul geometric al derivatei în rezolvări de
probleme;
- să utilizeze sensul fizic al derivatei în rezolvări de probleme;
- să calculeze primitiva funcţiei fiind date unele condiţii;
- să calculeze integrala nedefinită aplicînd proprietăţile
respective, tabelul de integrale;
- să calculeze integrala nedefinită aplicînd metoda integrării
prin părţi, metoda de schimbare de variabilă;
- să aplice în diverse contexte proprietăţile studiate ale
integralei definite;
- să aplice integrala definită în calculul ariei subgraficului
funcţiei, ariei figurii plane în rezolvări de probleme;
- să aplice integrala definită în calculul volumului corpului de
rotaţie în rezolvări de probleme;
- să utilizeze metodele legate de aplicaţii ale derivatei în studiul
funcţiei date, în rezolvarea unei probleme date;
- să aplice derivatele la rezolvarea unor probleme de maxim şi
minim din diverse domenii;
- să aplice în situaţii reale sau modelate noţiunile de primitivă,
integrală nedefinită, integrală definită;
- să identifice integrale definite în diverse contexte;
- să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii referitoare
la relaţii, şiruri, funcţii, derivată, integrală definită, integrală
nedefinită;
- să analizeze rezolvarea unei probleme, situaţii-problemă ce ţin
de utilizarea derivatelor, diferenţialelor în contextul
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor.
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Domeniul Geometrie în plan şi spaţiu
Competenţe specifice
2.Utilizarea conceptelor
matematice, a metodelor,
algoritmilor, proprietăţilor,
teoremelor studiate în contexte
variate de aplicare.
3.Folosirea terminologiei şi
notaţiilor specifice matematicii în
situaţii reale şi/sau modelate.
4.Analiza rezolvării unei
probleme, situaţiei-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.
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.

Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
4.2.Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea
triunghiului dreptunghic.
4.4.Aplicarea cunoştinţelor dobîndite de trigonometrie pentru
determinarea unor măsuri de unghiuri (în grade, în radiani) în
situaţii reale şi/sau modelate.
5.1.Identificarea în diferite contexte şi clasificarea după diverse
criterii a figurilor geometrice studiate şi a proprietăţilor acestora.
5.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, inclusiv
prin utilizarea instrumentelor de desen adecvate.
5.4.Utilizarea în diferite contexte a proprietăţilor figurilor
geometrice studiate.
5.7.Elaborarea unui algoritm de rezolvare şi rezolvarea problemei
de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate.
5.8.Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de unghiuri,
perimetre, arii în situaţii reale şi/sau modelate, utilizînd
instrumentele şi unităţile de măsură adecvate.
5.9.Determinarea valorii de adevăr a unor propoziţii matematice
recurgînd la argumentări.
6.1.Descrierea poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor
în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.
6.4.Utilizarea criteriilor de paralelism a dreptelor, dreptelor şi
planelor, planelor în rezolvări de probleme, 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.
6.7.Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice plane în contextul
poziţiilor relative şi relaţiei de paralelism în spaţiu în contexte
diverse.
7.1.Recunoaşterea şi descrierea poziţiilor relative ale punctelor,
dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu în contextul
relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau
modelate.
7.4.Utilizarea criteriilor de perpendicularitate a dreptelor, dreptelor
9

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
-să recunoască şi să utilizeze în diverse domenii,
în rezolvări de probleme formulele studiate pentru
calculul lungimilor, perimetrelor, ariilor,
volumelor;
- să calculeze lungimile unor segmente, măsurile
unor unghiuri (unghiuri plane, unghiul dintre două
drepte, unghiul dintre dreaptă şi plan, unghiuri
diedre) utilizînd relaţiile metrice în triunghi
studiate;
- să recunoască şi să utilizeze în rezolvări de
probleme criteriile de congruenţă, criteriile de
asemănare a triunghiurilor;
- să demonstreze congruenţa /asemănarea
triunghiurilor;
- să utilizeze formulele pentru calcularea ariilor
suprafeţelor şi volumelor corpurilor geometrice
studiate în rezolvări de probleme;
- să utilizeze proprietăţile poliedrelor şi ale
corpurilor de rotaţie studiate în situaţii reale şi/sau
modelate;
- să recunoască în situaţii reale şi/sau modelate
figurile geometrice plane şi spaţiale studiate,
elementele acestora;
- să recunoască figurile geometrice plane în
corpurile date;
- să descrie şi să reprezinte în plan figurile
geometrice plane şi spaţiale studiate, elementele
acestora;
- să utilizeze în rezolvări de probleme, inclusiv
probleme de demonstraţie, criteriile de paralelism
ale dreptelor, ale dreptei şi planului, ale două
plane;
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şi planelor, planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau
modelate.
7.7.Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice plane în contextul
relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în contexte diverse.
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, unghiul dintre două plane, unghiul diedru) în
situaţii reale şi/sau modelate.
7.11.Justificarea unui rezultat geometric obţinut sau indicat
recurgînd la argumentări.
4.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe
configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale şi/sau modelate.
4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor în rezolvări de probleme.
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor
suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme în
situaţii reale şi/sau modelate.
5.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe
configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale şi/sau modelate.
5.3.Utilizarea proprietăţilor corpurilor rotunde în situaţii reale
şi/sau modelate.
5.4.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor
şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de probleme în situaţii
reale şi/sau modelate.

Ministerul Educaţiei
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- să recunoască şi să reprezinte în plan, să
utilizeze în diverse contexte drepte
perpendiculare, drepte perpendiculare pe un plan,
plane perpendiculare;
- să utilizeze în rezolvări de probleme, inclusiv
probleme de demonstraţie, criteriile de
perpendicularitate ale dreptelor, ale dreptei şi
planului, ale două plane, teorema celor trei
perpendiculare;
- să reprezinte în plan corpuri geometrice studiate
şi să utilizeze reprezentările obţinute, inclusiv
desfăşurările corpurilor geometrice studiate, în
rezolvări de probleme;
- să aplice figurile geometrice plane şi spaţiale
studiate şi proprietăţile acestora în diverse
domenii, în rezolvări de probleme în situaţii reale
şi/sau modelate;
- să investigheze valoarea de adevăr a unei
afirmaţii referitoare la figurile geometrice plane şi
spaţiale studiate;
- să identifice elemente ale figurilor geometrice
plane pe configuraţii geometrice spaţiale în situaţii
reale şi/sau modelate;
- să utilizeze proprietăţile corpurilor rotunde în
situaţii reale şi/sau modelate.
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VI-A. EXEMPLE DE ITEMI
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Nr.
Item
1.
Scrieţi în casetă unul dintre semnele , ,  astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.

ln e (

2.

 log  e

7  2 )( 7  2 )

.
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.

1
3

Fie numerele a  log 1 2; b  log 2 ; c  log 3  ; d  log  3.
3

În intervalul (0; 1) este situat numărul
3.

4.

5.

.

Scrieţi în casetă cel mai mare număr dintre numerele date: lg 10 3 ; cos

7.

2

; 2 4 ; 3  8.

Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
1
log 2  log 2
5
.
Pentru ce valori reale ale lui a şi b se verifică egalitatea
 
3
3
2 cos 7  i sin 7
 

6.



7


  a  bi


Rezolvare:
Determinaţi valorile reale ale lui n, pentru care se îndeplineşte condiţia: numărul а2 este media
aritmetică a numerelor а1 şi а3, dacă se ştie că a1  lg 4; a2  lg( 4n  4); a3  lg 36.
Rezolvare:
Uniţi prin săgeţi, după exemplu, expresiile numerice din prima coloană cu mulţimea din coloana a
doua, cărei î-i aparţine valoarea expresiei numerice:
Z\N
log sin 30 (cos 60 ) 3


3

54
2
13
2i  (2i  1) 2

Q\Z

3

6 arccos

R\Q,

3
2

C\R

9.

N
În magazinul “Salut” 70% dintre produsele care se vînd sînt fabricate în Republica Moldova. 20%
dintre acestea sînt de la producătorii din Chişinău. Produsele fabricate în Chişinău constituie
%
dintre toate produsele magazinului “Salut”.
Argumentaţi răspunsul:
Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată, sau litera F, dacă propoziţia este falsă.

10.

1 i 
“Valoarea expresiei 
 este un număr natural“.
1 i 
Argumentaţi răspunsul:
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.

8.

8

10 2lg 4

=
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Domeniul Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică
Nr.
1.
Folosind datele din desenul alăturat, scrieţi în
casetă operaţiile corespunzătoare cu mulţimile
A, B şi C, astfel încît rezultatul obţinut să fie
mulţimea haşurată.

Item

2.

Determinaţi suma coeficienţilor binomiali de rang impar în dezvoltarea binomului (2x+3y)n dacă al
treilea coeficient binomial al dezvoltării este cu 9 mai mare decît cel de al doilea coeficient binomial.
Rezolvare:

3.

1

Termenul de rangul 13 al dezvoltării binomului  3  3 a  nu-l conţine pe a. Determinaţi valoarea
a

lui n.
Rezolvare:
În sesiunea de vară, elevii clasei a XI-a au de susţinut 4 teze semestriale la următoarele discipline
şcolare: matematică, fizică, istorie şi limba străină. În cîte moduri se poate face orarul tezelor, astfel
încît tezele la matematică şi fizică să nu fie consecutive?
Rezolvare:

4.

n

Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Nr.
Item
1.
Într-o urnă sînt bile roşii şi albastre identice. Se ştie că probabilitatea extragerii la întîmplare a unei bile
7
albastre este egală cu . Dacă în urnă sînt 5 bile roşii, atunci numărul bilelor albastre este egal cu
.
8
Argumentaţi răspunsul:
2.
Pe histograma din desenul alăturat sînt reprezentate
numărul de puncte obţinute de elevii, participanţi la
olimpiada la matematică.
а) Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie
adevărată.
“La olimpiadă au participat
elevi”.
b) Determinaţi procentul de elevi care au obţinut la
olimpiadă mai mult sau egal decît 20 de puncte.
(Răspunsul de rotunjit pînă la întregi).
3.

4.

În timpul unui show televizat, unui participant i s-a propus să deschidă 2 cutii aleatoriu dintre 12 cutii
identice. Care este probabilitatea că participantul nominalizat va rămîne fără premiu, dacă se ştie că
cinci cutii dintre cele 12 conţin premiu?
Rezolvare:
Într-o urnă şînt bile identice de culoare albă şi de culoare albastră. Numărul bilelor de culoare albastră
este 7. La întîmplare, din urnă se extrag 2 bile. Probabilitatea că ambele bile vor fi de culoare albă este
5
egală cu
. Cîte bile de culoare albă sînt în urnă?
33
Rezolvare:
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Domeniul Algebră
Nr
1.

Item
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
Dacă 2 x  a , atunci 4 x1 

2.

 ex
Determinaţi toate valorile reale ale lui х, pentru care matricea A  
x
2  e
Rezolvare:

3.

4.

 4i 5 
 şi
2
3

i


1
Calculaţi produsul A  B .
Rezolvare:
Fie matricele: A  

Rezolvaţi în mulţimea Z inecuaţia

e x 
 nu este inversabilă.
1 

  4 6i 
 .
B  
2
i
8



2 x 2  3x  1
0
2x  4

Rezolvare:

1

5.

Rezolvaţi în mulţimea R inecuaţia Dx  x  4x  10  0, dacă D x   2
x 1
3

2

x 1

2

1

x 1

2

1

Rezolvare:
6.

7.

 cos 

sin  
 cos 
 şi B  
cos  
  sin 
Calculaţi determinantul matricei C, dacă C  A  B .
Rezolvare:

Fie matricele A  
  sin 

Rezolvaţi în mulţimea R ecuaţia ctg 2 x 

sin  
.
cos  

1
1
sin 2 x

Rezolvare:
8.

9.

 22 x  2 y  96
Rezolvaţi în R R sistemul de ecuaţii:  x1
y 1
2  2  32
Rezolvare:
Determinaţi toate valorile reale ale lui m, pentru care matricea A este inversabilă , dacă
1
2 
 1


A 1 m
1 .
  2  2 m  5



10.

11.
12.

13.

Rezolvare:
Determinaţi valorile reale ale parametrului a, pentru care ecuaţia 4 х  а  5  2х  4а  4  0 admite o
singură soluţie.
Rezolvare:
Calculaţi suma soluţiilor reale ale ecuaţiei 1  2 cos2 x  9  4 x 2  0 .
Rezolvare:
Pentru ce valori reale ale parametrului real a, ecuaţia x 2  5 x  6  a admite exact 2 soluţii reale.
Rezolvare:
1 2
3
Rezolvaţi în R inecuaţia Dx   8  0 , dacă D x   x  1 x
2 3 x
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Rezolvare:
14.

15.

16.



Determinaţi soluţiile reale ale ecuaţiei 2 sin  x    3 sin x  cos x  0
6

care verifică condiţia cos x > 0.
Rezolvare:
log x 5 x  6  2

Rezolvaţi în R sistemul de inecuaţii  27
.
 x 2  x
Rezolvare:
log 22 x
Rezolvaţi în R inecuaţia 2 
 log 2 x .
1  log 2 x
Rezolvare:

Domeniul Elemente de analiză matematică
Nr.
Item
1.
Pe desen este reprezentat graficul derivatei a funcţiei
derivabile f : R  R . Punctul de minim al funcţiei
f
xmin =

2.

3.

Pe desen este reprezentat graficul derivatei funcţiei
f :  3; 8   R . Funcţia f este monoton crescătoare
pe intervalul
.

In desenul alăturat este reprezentată figura, mărginită de
1 
graficul funcţiei f :  ;4  R şi dreptele
2 
1
y  0; x  ; x  4 . Folosind integrala definită, scrieţi
2
formula cu ajutorul căreia se poate calcula aria figurii
haşurate

4.

.

Af  .

Determinaţi valorile parametrului real с, pentru care dreapta 𝑦 = 3𝑥 + 4 este tangentă la graficul
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funcţiei 𝑓: R → R, 𝑓 𝑥 = 3𝑥 2 − 3𝑥 + 𝑐.
Rezolvare:
Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f : R  R,
coeficient unghiular.
Rezolvare:

f ( x)   x3  3x2  4 care are cel mai mare

6.

Calculaţi volumul corpului obţinut la rotirea sub-graficului funcţiei f : 1; 2  R,

7.

în jurul axei Ox.
Rezolvare:
Un mobil se mişcă rectiliniu cu viteza vt   4t 3  2t  3  m / s  . Determinaţi legea de mişcare a acestui

8.

1
x

mobil s  t  , dacă se ştie că în momentul t = 2 s distanţa parcursă de către mobil era egală cu 10 m.
Rezolvare:
În desenul alăturat este reprezentat graficul funcţiei 𝑓: 1; 6 → R,
6
𝑓 𝑥 = 𝑥 . Folosind datele din desen, determinaţi valoarea de adevăr
a propoziţiei: «Ariile mulţimilor vopsite А1 şi А2 sînt egale» şi
încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera F, dacă
propoziţia este falsă.
Argumentaţi răspunsul:

A

9.

f ( x) 

F

După ce s-a cusut un costum, a rămas o bucată de ţesătură de forma unei figuri, mărginită de liniile

  3 
f , g :  ;   R, f  x   sin x, g  x   cos x.
4 4 

10.

Calculaţi aria acestei bucăţi de ţesătură. (1 unitate de măsură = 1 m2).
Rezolvare:
1  cos ax
sin x
?
 lim
2
Pentru ce valori ale lui a, aR*, se verifică egalitatea lim
x 0
x


x
 x
Rezolvare:

11. Fie funcţia f : R  1  R, f  x  

x 2  ax  b
, a, b  R.
x 1

12.

Pentru ce valori ale lui a şi b funcţia admite ca asimptotă oblică spre + şi - dreapta y  x  1 şi
punctul x0  1 este punct de extrem.
Rezolvare:
Determinaţi valorile reale ale parametrului а, pentru care funcţia
1
f : R  R, f x   a 2  1  x 3  a  1  x 2  2 x  1 este crescătoare pe R .
3
Rezolvare:

13.

Fie funcţia f : D  R, f  x  

ax  x  2
2 x

 b x  3, a, b  R, D  R.
5

1
Determinaţi valorile parametrilor reali a şi b, dacă se ştie că f   4   şi  (2a  b)dx  2.
2 4
Rezolvare:
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Domeniul Geometrie în plan şi spaţiu
Nr.
1.

Item
În paralelogramul ABCD, reprezentat pe desen,
bisectoarea [BF] împarte latura [AD] în segmentele cu
lungimile АF = 5 сm şi FD = 4 сm.
Perimetrul paralelogramului 𝑃𝐴𝐵𝐶𝐷 =

2.

În desenul alăturat ABCA1B1C1 este o prismă dreaptă.
Atunci

VABCC1
VABCA1B1C1

3.

сm.



.



Triunghiul ABC este dreptunghic m  ACB   90



.

BD   ABC  , AB  DB .
mDAB   mDCA  

.

. ..

4.

Este posibil ca într-un vas de forma unui cilindru circular drept, reprezentat pe desen, să se includă o
bilă sferică, volumul căreia este de 2 ori mai mică decît volumul vasului?
Încercuiţi cuvîntul Da, dacă răspunsul este afirmativ, sau cuvîntul Nu, dacă răspunsul este negativ?

Da
5.

6

7.

8.

Nu

Argumentaţi răspunsul.
În piramida triunghiulară MАВС se cunoaşte că АВ = 2 сm, ВС = 3 сm, МВ = 4 сm, МА = 2 5 сm,
МС = 5 сm. Demonstraţi că МВ⊥ АВС .
Rezolvare:
Într-un vas de forma unei prisme triunghiulare drepte s-a turnat apă. Nivelul apei a atins înălţimea de 8
dm. La ce înălţime se va ridica nivelul apei, dacă aceasta se va turna în alt vas de aceeaşi formă,
muchia bazei căruia este de 4 ori mai mare decît muchia bazei primului vas?
Rezolvare:
Trapezul ABCD este înscris într-un cerc. Determinaţi lungimea liniei mijlocii a trapezului, dacă
1
5
lungimea bazei mari AD = 15 cm, m(BAC)=, sin   , m(ABD)=, sin   .
3
9
Rezolvare:
În triunghiul isoscel ABC (AB=BC), lungimea bazei este egală cu 20 cm, iar lungimea înălţimii
coborîtă pe latura laterală este egală cu 16 cm. Determinaţi perimetrul triunghiului ABC.
Rezolvare:
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9.

Baza unui paralelipiped drept este un romb. Înălţimea
paralelipipedului este egală cu 3 сm, iar diagonalele lui formează
cu planul bazei unghiuri de 45° şi 30°. Determinaţi volumul
paralelipipedului.
Rezolvare:

10.

Într-o gospodărie sînt 2 căldări de forma unui cilindru circular
drept. Prima căldare este de 2 ori mai înaltă decît a doua, însă a
doua căldare are raza bazei de 1,5 ori mai mare decît raza bazei a
primei căldări. Determinaţi raportul dintre volumul căldării a
doua şi volumul primei căldări.
Rezolvare:

11.

Pentru a ambala cafea se folosesc cutii de formă cilindrică, confecţionate din tinichea, cu capacitatea de
128 cm3. Care trebuie să fie dimensiunile cutiei, pentru ca la confecţionarea ei să se cheltuiască o
cantitate minimă de tinichea?
Rezolvare:
În triunghiul АВС lungimea laturii АС este egală cu а. Dreapta MN, paralelă cu AC, intersectează
laturile AB şi BC respectiv, în punctele M, N şi împarte triunghiul ABC în două figuri echivalente (cu
arii egale). Determinaţi lungimea segmentului MN.
Rezolvare:

12.

Itemi integrativi
Nr.
Item
1.
Determinaţi valorile reale ale lui x, dacă se ştie că termenul al patrulea al dezvoltării binomului
(( x )

2.

1
1lg x

 12 x )6 este egal cu 200.

Rezolvare:
Un strat are forma unui trapez isoscel, în care florile sînt
plantate doar în discul mărginit de cercul înscris în acest trapez
(vezi desenul), iar restul terenului este semănat cu seminţe de
iarbă. Lungimea bazei mici a trapezului este egală cu 1 m şi
este egală cu raza cercului.
a) Calculaţi aria suprafeţei stratului;
b) Calculaţi cantitatea necesară de seminţe, dacă pentru 1 m2
se utilizează 30 grame de seminţe. (Răspunsul de rotunjit
pînă la număr întreg de grame);
c) Dacă au fost plantate 100 de flori cu 5 lei fiecare şi preţul
1 kg de seminţe de iarbă costă 250 de lei, aflaţi cît s-a
cheltuit pentru amenajarea acestui strat.
Rezolvare:

3.

2
2
Rezolvaţi în R ecuaţia 2 1  cos x  (cos x)  lg tg

5
.
4

Rezolvare:
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Fie funcţia 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 + 8𝑥 + 7.
1

1

Comparaţi numerele 𝑓
şi 2𝑓 − ;
2
2
Rezolvaţi în R ecuaţia 𝑓 𝑥 = −3𝑥 − 1;
Determinaţi intervalele de monotonie ale funcţiei;
Pentru ce valori reale ale parametrului а, а > −1, volumul corpului, obţinut prin rotirea
10𝜋
subgraficului funcţiei 𝑓: −1; 𝑎 → 𝑅, în jurul axei Ох, este egal cu 3 un. c.?
Rezolvare:

a)
b)
c)
d)

VII-A. CONŢINUTURI DE EVALUAT
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Numere reale. Operaţii cu numere reale (adunarea, înmulţirea, ridicarea la
putere, radicali, logaritmul unui număr pozitiv). Proprietăţi.
Numere complexe. Forma algebrică şi forma trigonometrică a numerelor
complexe. Operaţii cu numere complexe scrise în formă algebrică. Reprezentarea
geometrică a numerelor complexe. Modulul unui număr complex. Operaţii cu numere
complexe scrise în formă trigonometrică.
Domeniul Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică
Mulţimi. Noţiune de mulţime. Operaţii cu mulţimi (reuniunea, intersecţia,
diferenţa, produs cartezian). Proprietăţi fundamentale.
Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Permutări. Aranjamente.
Combinări (fără repetări). Proprietăţi ale combinărilor. Ecuaţii, inecuaţii ce conţin
elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Formula termenului general.
Proprietăţi fundamentale ale coeficienţilor binomiali. Proprietăţi ale dezvoltării
binomului la putere.
Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Elemente de teoria probabilităţilor. Eveniment. Clasificarea evenimentelor.
Definiţia clasică a probabilităţii. Definiţia statistică a probabilităţilor. Evenimente
aleatoare. Evenimente aleatoare independente. Variabilă aleatoare.
Elemente de statistică matematică. Noţiuni fundamentale. Înregistrarea şi
gruparea datelor. Reprezentarea grafică a datelor statistice (histograma, poligonul
frecvenţelor, diagrame prin batoane, diagrame prin bare, diagrame structurale). Mărimi
medii ale seriilor statistice (media aritmetică, media aritmetică ponderată, mediana,
modul).
Domeniul Algebră
Funcţii. Proprietăţi de bază ale funcţiei. Noţiune de funcţie. Graficul funcţiei.
Proprietăţi ale funcţiilor referitoare la monotonie, paritate, periodicitate, mărginire,
zerouri, extreme. Funcţii elementare (funcţia liniară, funcţia de gradul II,
proporţionalitatea directă şi proporţionalitatea inversă, funcţia putere, funcţia radical,
funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, funcţii trigonometrice). Proprietăţile
funcţiilor elementare. Graficul funcţiei elementare.
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Elemente de trigonometrie. Cercul trigonometric. Transformarea gradelor în
radiani şi invers. Identităţile trigonometrice fundamentale. Formulele de reducere.
Formulele sumei. Formulele unghiului dublu. Formulele substituţiei universale. Ecuaţii
trigonometrice fundamentale. Ecuaţii trigonometrice reductibile la ecuaţii algebrice.
Ecuaţii trigonometrice omogene (de gradul I, II) şi reductibile la ele. Ecuaţii
trigonometrice de forma a sin x  b cos x  c, a, b, c  R. .
Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme. Ecuaţii: raţionale, iraţionale, exponenţiale,
logaritmice. Inecuaţii: raţionale, iraţionale, exponenţiale, logaritmice. Sisteme.
Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. Operaţii cu matrice.
Proprietăţi. Matrice inversabilă. Calculul matricei inverse. Calculul determinanţilor de
ordinul II, III. IV. Sisteme de ecuaţii liniare. Regula lui Cramer. Metoda lui Gauss.
Domeniul Elemente de analiză matematică
Limite de funcţii. Limita unei funcţii într-un punct. Calculul limitelor de
funcţii. Operaţii cu limite de funcţii, cazuri de nedeterminare. Limite remarcabile
x

1
sin x
 1
(lim
 1; lim 1    e; lim 1  x  x  e) . Asimptote.
x 0
x 
x 0
x
 x

Funcţii continue. Continuitate într-un punct. Continuitatea laterală. Criterii de
continuitate. Funcţie continuă pe o mulţime. Continuitatea funcţiilor elementare.
Operaţii cu funcţii continue.
Funcţii derivabile. Derivata unei funcţii într-un punct. Funcţie derivabilă întrun punct şi pe o mulţime. Interpretarea geometrică a derivatei. Derivatele funcţiilor
elementare. Operaţii cu funcţii derivabile. Derivata unei funcţii compuse (din cel mult
două funcţii elementare). Proprietăţi de bază ale funcţiilor derivabile.
Aplicaţii ale derivatelor. Rolul derivatei întîi în studiul funcţiilor. Rolul
derivatei a doua în studiul funcţiilor. Reprezentarea grafică a funcţiilor.
Primitive. Integrale nedefinite. Noţiunea de primitivă. Integrala definită.
Tabelul primitivelor uzuale. Metode de integrare: schimbarea de variabilă, integrarea
prin părţi.
Integrale definite. Noţiune de integrală definită. Proprietăţi. Formula NewtonLeibnitz.
Aplicaţii ale integralei definite. Calculul ariei cu ajutorul integralei. Volumul
corpurilor de rotaţie.
Domeniile Geometrie în plan şi spaţiu
Noţiunile de bază ale geometriei în plan. Noţiuni geometrice fundamentale.
Triunghiuri. Congruenţa triunghiurilor. Linii importante în triunghi. Asemănarea
triunghiurilor. Relaţii metrice în triunghi. Patrulatere convexe. Poligoane convexe.
Poligoane regulate. Cercul. Coarde. Arce. Discul. Poziţiile relative ale unei drepte faţă
de un cerc. Unghi la centru. Unghi înscris. Patrulater înscris în cerc. Patrulater
inscriptibil. Poligoane regulate înscrise în cerc. Poligoane regulate circumscrise unui
cerc. Lungimea cercului. Aria suprafeţelor poligonale pentru: triunghi, pătrat,
dreptunghi, paralelogram, romb, trapez, poligon regulat. Aria discului.

Ministerul Educaţiei

19

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene
Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
nr. 1042 din 27 decembrie 2012
MATEMATICA

Paralelismul dreptelor şi planelor în spaţiu. Poziţiile a două drepte în spaţiu.
Poziţiile unei drepte faţă de un plan. Poziţiile a două plane. Paralelism în spaţiu.
Criterii. Proprietăţi.
Perpendicularitatea dreptelor şi planelor în spaţiu. Drepte perpendiculare.
Dreaptă perpendiculară pe un plan. Drepte oblice faţă de un plan. Teorema celor trei
perpendiculare. Unghi diedru. Plane perpendiculare. Criterii. Aplicaţii.
Poliedre. Prismă. Piramidă. Trunchi de piramidă. Arii. Volum.
Corpuri rotunde. Cilindrul circular drept. Conul circular drept. Trunchiul de
con circular drept. Arii. Volum. Sfera. Arii. Volumul corpului sferic.
VIII-A. MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Domenii cognitive
Domenii de conţinut
Numere şi operaţii cu numere

Cunoaştere
şi înţelegere
1 item (nr.1)

Algebră
Elemente de analiză matematică
Geometrie în plan şi spaţiu
Elemente de teoria probabilităţilor
şi statistică matematică
Total

1 item (nr.2)
1 item (nr.7a)

3 itemi/
25%

Aplicare

Rezolvare de
probleme,
integrare

Total

1 item (nr.3)
2 itemi (nr. 4, 5)

1 item (nr.10)

2 itemi
3 itemi

1 item (nr.6)
1 item (nr.7b)

1 item (nr.8)
1 item (nr.7c)

3 itemi
3 itemi

1 item (nr.9)

1 item

4 itemi/
33%

12 itemi/
100%

5 itemi/ 42%

IX-A. MODEL DE TEST DOCIMOLOGIC
Nr.
Item
1.
Scrieţi în casetă unul dintre semnele „>”, „<” sau „=”, astfel încît, propoziţia obţinută să fie
adevărată.

tg


4

Scor
2 p.

1  2  .
2

2.

În desenul alăturat este reprezentat graficul
derivatei funcţiei
𝑓: −1; 10 → 𝑅.
Scrieţi în casetă numărul de puncte de extrem
ale funcţiei 𝑓.

2 p.

3.

O companie a telefoniei mobile a luat decizia să ofere, la doleanţele clientului fidel, una dintre
modalităţile de reducere: o reducere de 25% la apelurile realizate în interiorul reţelei; o reducere
de 10% - pentru apelurile efectuate în exteriorul reţelei pe teritoriul Republicii Moldova; o
reducere de 15% pentru serviciile internetului mobil.
Clientul a analizat descifrarea apelurilor telefonice în ultima lună şi a constatat că a cheltuit 30

5 p.
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lei – pentru apeluri în reţea; 50 de lei – pentru apelurile altor operatori de telefonie mobilă pe
teritoriul Republicii Moldova şi 40 de lei – pentru internetul mobil. Clientul presupune că, în
următoarea lună cheltuielile vor fi aceleaşi şi reieşind din această presupunere alege cea mai
convenabilă ofertă la reducere. Care reducere a ales clientul şi cîţi lei constituie reducerea?
Rezolvare:
Răspuns: Oferta de reducere de ________%, care constituie_________lei.
Fie 𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 9. Calculaţi valoarea numerică a expresiei sin2 𝛼.
Rezolvare:
Determinaţi valorile reale ale lui а, pentru care det A∈ 𝑅, dacă se ştie că
2+𝑖 1−𝑖 𝑖
А= 𝑎+𝑖 2−𝑖 𝑖 .
1
1
1
Rezolvare:

4 p.
5 p.

7 p.

1

x
Calculaţi integrala definită  e   x  4  dx.
2

7.

8.

9.

10.

Rezolvare:
Baza paralelipipedului drept ABCDA1B1C1D1 este rombul ABCD cu
diagonalele AC=8 cm şi BD=6 cm. Diagonala AC1 a paralelipipedului
formează cu planul bazei unghiul de 45°.
a. Completaţi spaţiul liber cu un număr astfel încît propoziţia
obţinută să fie adevărată. CC1 =________cm.
b. Calculaţi măsura unghiului format de diagonala BD1 cu baza
paralelipipedului.
Rezolvare:
c. Calculaţi aria triunghiului BC1D.
Rezolvare:
Demonstraţi că funcţia
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 + 4𝑥 + 5 ∙ 𝑒 −𝑥 − 3 este monoton descrescătoare pe R.
Rezolvare:
O urnă conţine 5 bile albe, 7 bile negre şi 2 bile de culoare violetă. Toate bilele sînt identice. La
întîmplare, se extrag simultan 2 bile din urnă. Care este probabilitatea că bilele extrase vor fi de
culori diferite?
Rezolvare:
Rezolvaţi în R inecuaţia 𝑥 ∙ log 1 2 − 3𝑥 ≥ 𝑥.
5

Rezolvare:

Anexă

sin 
cos 
cos 
ctg 
sin 

tg 

sin 2  2sin  cos 
P ( A) 

m
n

 u  x  v  x  dx  u  x  v  х    v  x  u  x  dx
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X-A. BAREM DE CORECTARE
Răspuns corect

Etapele rezolvării

1.

Scor
maxim
2 p.

„>”

2.

2p

3

3.

5 p.

25%;
7,5 lei

Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
- calcularea cît reprezintă de 25% din 30 lei
- calcularea cît reprezintă de 15% din 40 lei
- calcularea cît reprezintă de 10% din 50 lei
- răspuns corect

4.

4 p.

2
9

Item

5.

6.

5 p.

7 p.

7.a.

2p

7.b.

5 p.

7.c.

8.

6 p.

1
sin   cos 
1
2

- arată că
sin   cos  sin 2
- calcularea valorii lui sin 2

a2

7
 4e
e2

8 cm

  arctg

4
3

12 5 cm2

7 p.

tg  ctg 

- arată că

- răspuns corect
- calcularea determinantului ( 1 p. – pentru
determinarea părţii reale, 1 p. – pentru
determinarea părţii imaginare)
- arată că 2a  4  0
- rezolvarea ecuaţiei
- răspuns corect
- utilizarea formulei de integrare prin părţi în
contextul problemei (cîte 1 p. pentru fiecare
parte)
- calcularea integralei nedefinite
- utilizarea formulei lui Newton-Leibnitz (1
p. – pentru calcularea F(a), 1 p. – pentru
calcularea F(b), 1 p. – pentru efectuarea
calculelor)
- răspuns corect
Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
- reprezentarea pe desen a unghiului (α)
format de diagonala B1D cu planul bazei
- arată că triunghiul B1BD este dreptunghic
- arată că BB1=8 cm
- calculează tg
- răspuns corect
- reprezentarea pe desen a triunghiului
BC1D
- calcularea lungimii laturii rombului
- calcularea lungimii DC1
- demonstrează că segmentul C1O este
înălţimea triunghiului DC1B
- calculează lungimea segmentului C1O
- răspuns corect
- calcularea f   x  (cîte 1p. pentru fiecare
termen f   g ,
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1 p.
2 p.

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
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Heron
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1 p. – pentru reducerea termenilor
asemenea)
- scrierea condiţiei f   x   0, x  R

3 p.
1 p.

- arată că f   x   0, x  R
(1 p. – pentru e x  0, x  R, 1 p. –
pentru   x  1  0, x  R )
- concluzia finală în contextul condiţiei
problemei
- calcularea numărului de cazuri posibile (1
p. – pentru scrierea formulei, 1 p. – pentru
calcule)
- calcularea numărului de cazuri favorabile
C51  C71 , 1 p. –
(1 p. – pentru calcularea
1
1
pentru calcularea C5  C2 , 1 p. – pentru
2

9.

10.

8 p.

8 p.

59
91

3 2 
S   1; 0   ; 
5 3 

1
1
calcularea C2  C7 , 1 p. – pentru calcularea
numărului de cazuri favorabile)
- calcularea probabilităţii evenimentului
- răspuns corect
- obţinerea sistemului

x0


 x log 1  2  3 x   x  0
5


2  3x  0

- rezolvarea sistemului
- obţinerea sistemului

x0


 x log 1  2  3 x   x  0
5


2  3x  0

- rezolvarea sistemului
- determinarea mulţimii soluţiilor inecuaţiei
iniţiale
- răspuns corect

2 p.
1 p.

2 p.

4 p.
1 p.
1 p.

1 p.
2 p.

1 p.
2 p.
1 p.
1 p.

61 p.

Notă:
1. În cazul cînd nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare poate
fi acceptată odată ce ea satisface cerinţele răspunsului oferit în baremul de
corectare.
2. Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentate dacă nu sînt specificate în
cerinţă.
3. Nu introduceţi puncte suplimentare la barem sau jumătăţi de punct.
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Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
nr. 1042 din 27 decembrie 2012
MATEMATICA

PROFIL UMANISTIC, ARTE, SPORT, TEHNOLOGIC

IV-B. COMPETENŢE SPECIFICE
ALE DISCIPLINEI ŞCOLARE MATEMATICA
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.
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MATEMATICA

V-B. DOMENII DE CONŢINUT
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Competenţe specifice
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.
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.

Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
1.1.Recunoaşterea în diverse enunţuri a
elementelor mulţimilor numerice studiate N, Z,
Q, R.
1.2.Efectuarea trecerii de la o formă de scriere a
numerelor reale la alta.
1.4.Aplicarea în calcule a proprietăţilor
operaţiilor matematice cu numere reale: adunarea,
scăderea, înmulţirea, ridicarea la putere cu
exponent număr raţional, real, operaţii cu radicali
de ordinal n, n∈ 𝑁, 𝑛 ≥ 2, logaritmul unui număr
pozitiv.
1.5.Argumentarea rezultatului obţinut în calcule
cu numere reale în contextul corectitudinii,
simplităţii, clarităţii şi al semnificaţiei acestuia.
3.2.Aplicarea numerelor complexe scrise în
formă algebrică, a operaţiilor cu ele în situaţii
reale şi/sau modelate.
6.4.Utilizarea permutărilor, aranjamentelor,
combinărilor şi proprietăţilor acestora în
rezolvarea unor ecuaţii, probleme practice, din
alte domenii.
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Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să identifice în diverse domenii numere reale şi numere complexe scrise
în diverse forme;
- să recunoască reprezentările echivalente pentru acelaşi număr şi să
utilizeze aceste reprezentări pentru optimizarea calculelor;
- să aplice în diverse contexte numerele complexe reprezentate în formă
algebrică;
- să reprezinte numerele reale, folosind diferite forme echivalente de
scriere;
- să poziţioneze numerele reale pe axa numerelor;
- să compare şi să ordoneze numere reale, utilizînd diverse modalităţi
cunoscute;
- să utilizeze în calcule proprietăţile studiate ale operaţiilor cu numere
reale, complexe.
- să investigheze valoarea de adevăr a unei propoziţii, afirmaţii simple
privind numere complexe şi operaţiile cu numere complexe studiate prin
prezentarea unor argumentări, exemple, contraexemple;
- să efectueze operaţii cu matrice, determinanţi, utilizînd algoritmi
relevanţi şi tehnologii optimale;
- să aplice permutările, aranjamentele, combinările ca tehnici de calcul cu
numere naturale;
- să aplice proprietăţile studiate ale modulului numărului real în diverse
contexte;
- să utilizeze elementele de combinatorică şi a formulelor respective pentru
calculul numărului de combinări fără repetări, în rezolvări de probleme,
inclusiv probleme din viaţa cotidiană.
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Domeniul Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică
Competenţe specifice
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.
5.Conceperea unor planuri de acţiuni, utilizînd
strategiile
şi/sau
tehnologiile
matematice
cunoscute.
7.Susţinerea propriilor idei şi puncte de vedere
recurgînd la argumentări.

Sub-competenţe
1.1.Recunoaşterea în diverse enunţuri
a elementelor
mulţimilor numerice studiate N, Z, Q, R.
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.
5.8.Determinarea valorii de adevăr a unor propoziţii în
contexte reale şi/sau modelate, recurgînd la argumentări.
6.4.Utilizarea permutărilor, aranjamentelor, combinărilor
şi proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii,
probleme practice, din alte domenii.

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să aplice mulţimile, relaţiile dintre mulţimi şi
operaţiile cu mulţimi pentru prezentarea şi
caracterizarea unor situaţii din diverse domenii,
inclusiv situaţii cotidiene sau matematice;
- să utilizeze elementele de combinatorică în
rezolvări de probleme din diverse domenii;
- să determine apartenenţa unor numere date la
una dintre mulţimile numerice indicate (N, Z,
Q, R, C, Z\N, Q\Z, R\Q, R*\Q, R\Q-, C\R şi
altele de aceste tipuri);
- să determine valoarea de adevăr a unei
propoziţii matematice date.

Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Competenţe specifice
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.
7.Susţinerea propriilor idei şi puncte de
vedere recurgînd la argumentări.

Sub-competenţe
3.2.Calcularea probabilităţii producerii unui eveniment
în situaţii reale şi/sau modelate utilizînd raportul:
numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.
3.7.Organizarea şi interpretarea datelor de tip
cantitativ, calitativ utilizînd achiziţiile statistice şi
probalistice.
3.10.Utilizarea unor algoritmi specifici calculului
financiar, statistici sau probabilităţi pentru efectuarea
analizei de caz.

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să interpreteze datele de tip cantitativ, calitativ din
diverse domenii, utilizînd tehnologiile statistice studiate;
- să utilizeze elementele de calcul financiar studiate
pentru a rezolva probleme în situaţii reale şi/sau
modelate;
- să calculeze probabilităţi ale producerilor
evenimentelor în diverse domenii, utilizînd algoritmii
relevanţi şi proprietăţile studiate.

Domeniul Algebră
Competenţe specifice
Sub-competenţe
Obiective de evaluare
1.Folosirea terminologiei şi notaţiilor 4.2. Calcularea determinanţilor de ordinul doi, Elevii vor demonstra că sînt capabili:
specifice matematicii în situaţii reale şi/sau trei.
- să utilizeze permutările, aranjamentele, combinările în
modelate, inclusiv în situaţii de 4.4.Rezolvarea unor ecuaţii, sisteme de ecuaţii, rezolvarea ecuaţiilor, problemelor simple din viaţă;
Ministerul Educaţiei

26

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene
Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013

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.
5.Conceperea unor planuri de acţiuni,
utilizînd strategiile şi/sau tehnologiile
matematice cunoscute.
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.

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
nr. 1042 din 27 decembrie 2012
MATEMATICA

utilizînd algoritmii specifici de calculul a
matricelor şi/sau a determinanţilor.
4.6. Aplicarea de algoritmi, de proprietăţi şi
reguli de calcul ale matricelor, determinanţilor
şi sistemelor de ecuaţii liniare în diverse
contexte.
3.7.Rezolvarea tipurilor studiate de ecuaţii,
inecuaţii, sisteme.
3.8.Modelarea unor situaţii cotidiene simple
prin intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor,
sistemelor studiate.
6.4.Utilizarea permutărilor, aranjamentelor,
combinărilor şi proprietăţilor acestora în
rezolvarea unor ecuaţii, probleme practice, din
alte domenii.
3.4.Selectarea unor algoritmi specifici
calculului cu numere complexe pentru
efectuarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii
în mulţimea C.

- să efectueze calcule cu tipurile de matrice studiate;
- să calculeze determinanţi de ordinul II, III în diferite contexte,
utilizînd proprietăţile determinanţilor;
- să rezolve sisteme de ecuaţii liniare utilizănd regula lui Cramer;
- să rezolve ecuaţii raţional-fracţionare; ecuaţii iraţionale de
tipurile studiate şi reductibile la ele;
- să rezolve ecuaţii exponenţiale de tipurile studiate şi reductibile
la ele;
- să rezolve ecuaţii logaritmice de tipurile studiate şi reductibile
la ele;
- să utilizeze diverse metode de rezolvare a inecuaţiilor raţionalfracţionare de tipurile studiate;
- să rezolve sisteme de inecuaţii raţional-fracţionare cu o
necunoscută în diverse contexte;
- să interpreteze probleme şi situaţii cotidiene prin utilizarea
modelelor algebrice studiate;
- să aplice transformările echivalente, transformările identice ale
entităţilor algebrice pentru optimizarea rezolvării problemelor;
- să rezolve în mulţimile N, Z, Q, R, C şi în alte mulţimi
numerice de tipurile studiate probleme prin metodele algebrice
studiate, utilizînd ecuaţii, inecuaţii, sisteme, totalităţi.

Domeniul Elemente de analiză matematică
Competenţe specifice
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.
Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
3.3. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin
lectură grafică.
3.4. Aplicarea algoritmului de studiu al funcţiei în rezolvări
de probleme, situaţii-problemă, în studiul unor procese
fizice, chimice, biologice, 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,
proporţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă.
27

Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să utilizeze în contexte diferite noţiunile şir de numere,
dependenţă funcţională, funcţie, graficul funcţiei, progresie
aritmetică, progresie geometrică, limita unei funcţii într-un
punct,
derivata funcţiei, integrala nedefinită, integrala
definită, subgraficul funcţiei;
- să recunoască progresii aritmetice şi geometrice în şirurile
date sau obţinute;
- să utilizeze proprietăţile studiate ale progresiilor în diferite
contexe;
Agenţia de Evaluare şi Examinare
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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.
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.

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
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MATEMATICA

1.1.Recunoaşterea şirurilor,
progresiei aritmetice,
progresiei geometrice în diverse contexte.
1.3.Caracterizarea unor şiruri folosind diverse reprezentări
(formule, grafice) şi/sau proprietăţi ale acestora.
1.5. Utilizarea şirurilor, progresiilor
în diverse domenii.
2.1. Identificarea şi utilizarea regulilor de derivare în
diverse contexte.
2.3.Interpretarea unor proprietăţi cantitative şi calitative ale
funcţiei utilizînd derivata.
2.4. Studierea unor funcţii polinomiale din punct de vedere
cantitativ şi calitativ utilizînd algoritmul de studiu al
funcţiei.
2.6. Aplicarea sensului geometric şi mecanic al derivatei în
rezolvări de probleme simple din diverse domenii.
2.7.Aplicarea derivatelor în studiul proceselor fizice,
sociale,
economice prin intermediul rezolvării unor
probleme simple de maxim şi/sau minim.
1.2.Calcularea integralelor nedefinite, aplicînd proprietăţile
şi tabelul de integrale nedefinite.
1.3.Determinarea primitivei unei funcţii sau a funcţiei,
primitiva căreia este dată în baza unor condiţii indicate.
2.2.Calcularea integralelor definite aplicînd proprietăţile,
formula lui Newton-Leibnitz.
2.5.Calcularea ariei sub-graficului funcţiei
aplicînd
integrala definită.

- să recunoască proprietăţile funcţiei studiate şi ale graficului
acesteia;
- să calculeze derivata unei funcţii date;
- să utilizeze sensul geometric, fizical derivatei în situaţii reale
şi/sau modelate;
- să determine extremele locale/globale ale unei funcţii
polinomiale:
- să determine intervalele de monotonie ale unei funcţii
polinomiale;
- să deducă proprietăţile unei funcţii fiind dat graficul acesteia;
- să aplice algoritmul de studiu al funcţiei în rezolvări de
probleme/situaţii-problemă;
- să recunoască progresii aritmetice şi geometrice în şirurile
date sau obţinute;
- să utilizeze proprietăţile studiate ale progresiilor în diferite
contexte;
- să recunoască proprietăţile funcţiei studiate şi ale graficului
acesteia;
- să utilizeze sensul fizic al derivatei în situaţii reale şi /sau
modelate;
- să calculeze primitive şi integrala nedefinită aplicînd
proprietăţile respective, tabelul de integrale;
- să aplice integrala definită în calculul ariei sub-graficului
funcţiei în diferite contexte;
- să calculeze integrala definită în diferite contexte.

Domeniile Geometrie în plan şi spaţiu
Competenţe specifice
1.Folosirea terminologiei
şi
notaţiilor
specifice
matematicii în situaţii reale
şi/sau modelate, inclusiv în
situaţii de comunicare.
2.Selectarea din mulţimea
Ministerul Educaţiei

Sub-competenţe
4.2.Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea
triunghiului dreptunghic.
5.1.Identificarea în diferite contexte şi clasificarea după diverse
criterii a figurilor geometrice studiate şi a proprietăţilor acestora.
5.4.Utilizarea în diferite contexte a proprietăţilor figurilor
geometrice studiate.
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Obiective de evaluare
Elevii vor demonstra că sînt capabili:
- să recunoască în diverse domenii, în rezolvări de probleme
formulele studiate pentru calculul lungimilor, perimetrelor,
ariilor, volumelor, capacităţilor;
-să calculeze lungimile unor segmente, măsurile unor unghiuri
în situaţii diverse, utilizînd, relaţiile metrice în triunghi
Agenţia de Evaluare şi Examinare
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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.
5.Conceperea unor planuri
de
acţiuni,
utilizînd
strategiile
şi/sau
tehnologiile
matematice
cunoscute.
6. Elaborarea şi realizarea
unor proiecte, utilizînd
achiziţiile
matematice
dobîndite.
9.Integrarea
achiziţiilor
matematice dobîndite cu
alte cunoştinţe pentru
rezolvarea problemelor în
situaţii
reale
şi/sau
modelate.
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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.
5.1. Descrierea poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor
în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.
5.4.Utilizarea criteriilor de paralelism a dreptelor, dreptelor şi
planelor, planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau
modelate.
5.5.Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în
contextul relaţiei de paralelism în situaţii reale şi/sau modelate.
6.4.Utilizarea proprietăţilor şi criteriilor de perpendicularitate a
dreptelor, dreptelor şi planelor, planelor în rezolvări de probleme,
în situaţii reale şi/sau modelate.
6.5.Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în
contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale
şi/sau modelate.
4.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe
configuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor
suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme în
situaţii reale şi/sau modelate.
4.7. Interpretarea unor situaţii practice, utilizînd poliedrele şi
elementele lor.
5.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe
configuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.
5.4.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor
suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de
probleme în situaţii reale şi/sau modelate.
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studiate;
- să utilizeze în rezolvări de probleme reale sau modelate
criteriile de asemănare a triunghiurilor, inclusiv a
triunghiurilor dreptunghice;
- să utilizeze formulele pentru calcularea ariilor suprafeţelor şi
volumelor corpurilor geometrice studiate în situaţii reale
şi/sau modelate;
- să utilizeze proprietăţile studiate ale corpurilor de rotaţie
studiate în situaţii reale şi/sau modelate;
- să recunoască în situaţii reale şi/sau modelate figurile
geometrice plane şi spaţiale studiate, elementele acestora;
- să recunoască şi să descrie poziţiile relative ale punctelor,
dreptelor, planelor, figurilor în plan şi spaţiu;
- să aplice teorema celor trei perpendiculare în rezolvări de
probleme;
- să identifice figurile geometrice plane studiate şi elementele
acestora în situaţii reale şi/sau modelate;
- să interpreteze reprezentări plane ale configuraţiilor
geometrice spaţiale şi să extragă din aceste reprezentări
elemente semnificative pentru a rezolva problema respectivă;
- să utilizeze reprezentările obţinute, inclusiv desfăşurările
corpurilor geometrice studiate, în rezolvări de probleme;
- să aplice figurile geometrice spaţiale studiate şi proprietăţile
studiate ale acestora acestora în diverse domenii, în rezolvări
de probleme în situaţii reale şi/sau modelate;
- să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii
referitoare la figurile geometrice plane studiate.
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VI-B. EXEMPLE DE ITEMI
PE FIECARE DOMENIU DE CONŢINUT
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Nr.
Item
1.
Completaţi caseta сu un număr real astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată:
Fie z= -2+3i.
2.

Re z =
.
Scrieţi în casetă unul dintre semnele „>”, „<” sau „=”, astfel încît, propoziţia obţinută să fie adevărată.
4

2log 2 32.

10000

3.

Completaţi caseta сu un număr real astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată:

4.

«5 5 =
».
Completaţi caseta сu un număr real astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată:
log 1 5 
.

log 25

1

5

5.

Scrieţi în casetă litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera F, dacă propoziţia este falsă:
(1  2)2  1  2 .

6.

a) Calculaţi valoarea expresiei log 2 ( 2 ln e  lg100  sin300 )+ i log3 9 .
b) Scrieţi în casetă litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera F, dacă propoziţia este falsă:
„Numărul obţinut la p. a) este un număr complex.”
c) Scrieţi numărul obţinut la p. a) în formă algebrică.
Rezolvare:

7.
Fie matricele
8.
9.

10.

11.

 1 i
A  2

 1 1

 1 0 
B
3  . Calculaţi det(A  B).
0 i 

şi

Rezolvare:
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
3𝑖 24 + 2𝑖 14 =
.
Pentru transferul banilor banca reţine 1,5% din suma transferată. Un client a plătit în casă 5075 lei. Ce
sumă a transferat clientul?
Rezolvare
Crupele de hrişcă s-au scumpit cu 25%. Cîte grame de crupe de hrişcă pot fi cumpărate după scumpire, pe
banii cu care pînă la scumpire s-ar fi cumpărat 1 kg de astfel de crupe de hrişcă?
Rezolvare:
Fie propoziţia „Valoarea expresiei

2
2

este un număr natural”. Încercuiţi litera A, dacă
42 3 42 3

propoziţia este adevărată, sau litera F, dacă propoziţia este falsă.
Argumentaţi răspunsul:
12.

Determinaţi Re z, dacă se ştie că

z

3  2i
.
1  3i

Rezolvare:
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Domeniul Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică
Nr.
Item
1.
Scrieţi în casetă litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera
i4  N .
2.

Rezolvaţi în N ecuaţia A2 x1  C1x  24 .

3.

Fie mulţimile

4.

5.
6.

F, dacă propoziţia este falsă:

A   x / x 2  x 3  0, x  R şi B   5,3 .



a) Aflaţi A  B .
b) Scrieţi în casetă o mulţime astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată B \
= .
c) Scrieţi în casetă o mulţime astfel încît propoziţia obţinută să fie
= 1, 5 .
adevărată A 
Rezolvare:
În cîte moduri poate fi aleasă echipa de serviciu formată din trei persoane, dacă în clasa a XII-a învaţă 28
de elevi?
Rezolvare:

Fie mulţimea 𝐴 = 𝑛 ∈ 𝑁|

𝑛!
𝑛 −2 !

= 2 ∪ 𝑛 ∈ 𝑍|2𝑛2 − 𝑛 − 3 < 0 . Determinaţi card A .

Rezolvare:
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.


n!


Fie A  n  N
 n2   x  Z 5x 2  x  4  0 .
 n  1! 





cardA 



.

Argumentaţi răspunsul:

Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Nr.
Item
1.
Fie A un eveniment sigur. Atunci probabilitatea P  A 

3.

4.

.
Într-o urnă sînt bile albe şi bile negre identice. La întîmplare se extrage o bilă. Dacă se ştie că
5
probabilitatea extragerii unei bile albe este egală cu , atunci probabilitatea că bila extrasă este neagră
7
este egală cu
.
Din mulţimea de numere 1, 2,3, 4,...,100 si ia la întîmplare un număr. Determinaţi probabilitatea că
acest număr se divide cu cel puţin unul din numerele 3,11.
Rezolvare:
Pe diagramă sînt arătate rezultatele staturii
30
26
liceenilor Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cu
25
o aproximare de 5 cm.
Modul seriei statistice date este egal cu

.

Numărul de elevi

2.

20

20
15
15

12

10
6
5

4
2

0
160

165

170

175

180

185

Statura în cm
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Fie notele obţinute de elevii clasei a XII –a la teza de iarnă la matematică (în ordinea în care elevii sînt
trecuţi în catalog): 5,10,6,9,9,3,5,5,9,8,7,7,7,4,2,10,10,8,8,10,5,6,9,8,10.
a) Reprezentaţi datele statistice utilizînd diagrama cu bare.
b) Aflaţi media aritmetică, mediana şi modul seriei statistice.
Rezolvare:
Toate feţele unui zar sînt vopsite în culoare albastră sau culoare verde. Probabilitatea că la aruncarea
1
zarului va cădea o faţă de culoare albastră este egală cu , iar probabilitatea că va cădea o faţă de culoare
verde este egală cu
Rezolvare:

3

2

. Cîte feţe de culoare albastră şi cîte feţe de culoare verde are zarul?
3

Domeniul Algebră
Nr.
Item
1.
Completaţi caseta astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
Dacă
2.

*
2 x  a , a  R , atunci 2 x 1 

.

Rezolvaţi în R inecuaţia f  x   f  x  , dacă f : R \  1  R, f  x  

1 x
1 x

Rezolvare:
3.

4.

Rezolvaţi în R ecuaţia
Rezolvare:

ln 2 x 2  ln x  3  0.
32𝑥−𝑦 =

Rezolvaţi în 𝑅 × 𝑅 sistemul de ecuaţii

2𝑥

3

1
3

.
+3 =4 3
𝑦

Rezolvare:
5.

1 1 3 


Fie matricea A   x 1 x  .
 2 3 x 


Determinaţi valorile reale ale lui х, pentru care expresia

det A  3 x  3
ia valori nenegative.
x2  9

Rezolvare:
6.

Completaţi caseta astefl încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
Fie

10 x 1
D  x   1 1 1 .
1 1 1

x

.

Expresia

x2
are sens pentru orice
2D  x 

Argumentaţi răspunsul:
7.
8.

Rezolvaţi în C ecuaţia 2 x  2 x  5  0 .
Rezolvare:
2

log 5 2 x 2  x 
 0.
Rezolvaţi în R ecuaţia log 2 x  2 
4

Rezolvare:
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 x  y  z 1

Rezolvaţi în R  R  R sistemul de ecuaţii 2 x  3 y  2 z  3
 3x  2 y  z  4

Rezolvare:

x 2  3x  2
 5  3x  0.
10. Rezolvaţi în R inecuaţia
x 1
Rezolvare:

Domeniul Elemente de analiză matematică
Nr.
1.

Item
În desenul alăturat este reprezentat graficul
funcţiei f :  3; 6  R .

f x   1 pentru orice

x

2.

Funcţia 𝐹: 𝑅 → 𝑅, 𝐹 𝑥 = 3𝑥 3 + 2𝑥 2 − 5 este una dintre primitivele funcţiei 𝑓. Scrieţi o altă primitivă a
funcţiei 𝑓:
F1 : R  R, F1  x  

3.

4.

.
Scrieţi în casetă unul dintre termenii „strict crescătoare”, „strict descrescătoare”, „constantă”, astfel încît
propoziţia obţinută să fie adevărată.
„Funcţia f : R  R, f  x   2,5x  1 este
pe mulţimea R”.
Completaţi caseta astefl încît propoziţia obţinută să fie adevărată.

 sin 2 xdx 

cos 2x  c .

5.

Calculaţi aria subgraficului funcţiei f : 0; 2  R, f  x   3x 2  6 x.
Rezolvare:

6.

Determinaţi zerourile funcţiei

7.

8.

Rezolvare:
Fie funcţia f : R  R, f x  3x 2  2x  4 . Determinaţi primitiva funcţiei f , graficul căreia trece prin
punctul de intersecţie a tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0  1 cu axa ordonatelor.
Rezolvare:
Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată, sau litera F, dacă propoziţia este falsă:
«Graficele funcţiilor f : R  R, f  x   3  x şi g : R*  R, g x   3log3 x  4 nu admit puncte
comune».

A
9.

f : D  R, f ( x)  8  2 x  12, D  R.

F

Argumentaţi răspunsul:
Graficul funcţiei f : R  R, f x  ax2  bx  c , a  R* , b, c  R trece prin punctele А(0;-5), В(1;-6), С(1;2). Determinaţi valoarea minimă a funcţiei f .
Rezolvare:
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Fie funcţiile f , g : R  R, f  x   2 x  4, g  x   x  8. Determinaţi valoarea expresiei
2

 f  x   g  x    g  x   f   x  pentru punctul
11.

x0  1,5.

Rezolvare:
Unul dintre punctele de intersecţie a graficului primitivei F a funcţiei f : R  R, f ( x)  2 x  3 сu axa
absciselor este punctul x0  1 . Determinaţi toate valorile lui x, pentru care se verifică egalitatea

F  x   2 f ( x)  2  0.

Rezolvare:
12.

Fie funcţia
condiţia

f :  0;     R,

f  x  

3
. Determinaţi primitiva F a funcţiei 𝑓 care satisface
4x

1
F 1   f  1 .
4

Rezolvare:

Domeniul Geometrie în plan şi spaţiu
Nr.
1.

Item
Un teren are forma unui dreptunghi. Partea
haşurată a lui a fost
semănată cu flori, ceea ce constituie
din suprafaţa totală a terenului.

%

2.

În desenul alăturat ABCDA1B1C1D1 este o prismă patrulateră
regulată. Desenaţi una dintre secţiunile diagonale ale acestei
prisme.

3.

În desenul alăturat ABCDA1B1C1 D1 este un cub.
Desenaţi proiecţia ortogonală a segmentului BD1
pe planul (ABB1).

4.

5.

6.

Lungimile laturilor unui trapez sînt de 2 cm, 2 cm, 2 cm şi 4 cm. Aflaţi suma măsurilor unghiurilor obtuze
ale acestui trapez.
Rezolvare:
Perimetrul unui triunghi este egal cu 15 cm. Una dintre medianele lui împarte acest triunghi în două
triunghiuri cu perimetrele egale cu 11 cm şi cu 14 cm. Determinaţi lungimea acestei mediane.
Rezolvare:
Lungimile laturilor unui trapez sînt de 2 cm, 2 cm, 2 cm şi 4 cm. Aflaţi suma măsurilor unghiurilor obtuze
ale acestui trapez.
Rezolvare:
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În desenul alăturat este reprezentată piramida triunghiulară regulată VABC cu înălţimea VO. Uniţi prin
săgeţi unghiurile din coloana din stînga cu notaţiile corespunzătoare acestora în piramida dată, scrise în
coloana din dreapta.
Unghiul liniar al unghiului diedru format de
faţa laterală a piramidei şi planul bazei.

∠AVC

Unghiul plan al vîrfului piramidei.

∠VCA

Unghiul liniar al unghiului diedru, avînd
muchie latura bazei piramidei.

∠VFO

Unghiul format de muchia laterală şi planul
bazei piramidei.

∠VAO

V

O
F

∠FVO
8.

C

B

A

În desenul alăturat ABCDA1B1C1 D1 este un
cub. Desenaţi proiecţia ortogonală a
segmentului BD1 pe planul (ABB1).

9.

Un strungar, dintr-un detaliu de forma unui cilindru
circular drept cu volumul de 48 сm3, a confecţionat un
detaliu în formă de con circular drept, aşa cum este arătat
în desen ( M este mijlocul [РO] ). Calculaţi volumul
detaliului confecţionat.
Rezolvare:

10.

O piesă de metal de forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimile muchiilor de 4 cm, 6 cm şi 9 cm, a
fost retopită într-un cub. Aflaţi aria suprafeţei totale a acestui cub.
Rezolvare:
Turnînd nisipul dintr-un vas de forma unei emisfere de rază r într-un vas de forma unui con circular drept,
raza şi înălţimea căruia sînt egale cu r , elevul a făcut concluzia că volumul vasului în formă de emisferă
este, în aceste condiţii, de două ori mai mare decît volumul vasului în formă de con circular drept.
Efectuînd calculele respective, încercuiţi litera A, dacă concluzia este adevărată, sau litera F, dacă
concluzia este falsă.

11.

A

12.

13.

F

Argumentaţi răspunsul:
O placă de faianţă are forma unui romb cu unghiul
obtuz de măsură egală cu 150 şi înălţimea de 24
сm. Vor fi oare suficiente 100 de astfel de plăci
pentru a acoperi toată suprafaţa podelei bucătăriei
cu dimensiunile de 3 m  4 m ?
Rezolvare:
O piesă de forma unui trunchi de con circular drept cu razele bazelor de 4 cm şi 22 cm a fost topită şi
turnată într-un cilindru echivalent de aceeaşi înălţime. Determinaţi raza bazei cilindrului.
Rezolvare:
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Fie dreptunghiul ABCD, perimetrul căruia este egal cu 80 cm.
Pe laturile BC şi AD sînt situate punctele M, N, corespunzător,
astfel încît AMCN este un romb cu lungimea laturii de 17 cm.
Determinaţi lungimile laturilor dreptunghiului.
Rezolvare:

M

B

A

C

N

Probleme integrative
Nr
1.

Item
Rezolvaţi în R ecuaţia 𝑓 ′ 𝑥 = 𝑔′ 𝑥 ,
dacă 𝑓, 𝑔: 𝑅 ∗ → 𝑅, 𝑓 𝑥 =

𝑥 3 +3
𝑥

3

, 𝑔 𝑥 = 12𝑥 + .
𝑥

VII-B. CONŢINUTURI DE EVALUAT
Domeniul Numere şi operaţii cu numere
Numere reale. Operaţii cu numere reale (adunarea, scăderea, înmulţirea,
ridicarea la putere, împărţirea, radicali, logaritmul unui număr pozitiv). Modulul
mumărului real. Proprietăţi.
Numere complexe. Forma algebrică a numerelor complexe. Operaţii cu
numere complexe scrise în formă algebrică.
Domeniul Elemente de logică matematică, teoria numerelor şi combinatorică
Mulţimi. Noţiune de mulţime. Operaţii cu mulţimi (reuniunea, intersecţia,
diferenţa, produs cartezian).
Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Permutări. Aranjamente.
Combinări (fără repetări). Proprietăţi ale combinărilor. Ecuaţii ce conţin elemente de
combinatorică.
Domeniul Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Elemente de teoria probabilităţilor. Eveniment. Clasificarea evenimentelor.
Definiţia clasică a probabilităţii. Evenimente aleatoare. Evenimente aleatoare
independente. Operaţii cu evenimente aleatoare independente.
Elemente de statistică matematică. Noţiuni fundamentale. Înregistrarea şi
gruparea datelor. Reprezentarea grafică a datelor statistice (histograma, poligonul
frecvenţelor, diagrame prin batoane, diagrame prin bare, diagrame structurale). Mărimi
medii ale seriilor statistice (media aritmetică, media aritmetică ponderată, mediana,
modul).
Domeniul Algebră
Funcţii. Proprietăţi de bază ale funcţiei. Noţiune de funcţie. Graficul funcţiei.
Proprietăţi ale funcţiilor referitoare la monotonie, paritate, periodicitate, mărginire,
zerouri, extreme. Funcţii elementare (funcţia liniară, funcţia de gradul II,
proporţionalitatea directă şi proporţionalitatea inversă, funcţia putere, funcţia radical,
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funcţia exponenţială, funcţia logaritmică). Proprietăţile funcţiilor elementare. Graficul
funcţiei elementare.
Elemente de trigonometrie. Cercul trigonometric. Transformarea gradelor în
radiani şi invers. Identităţile trigonometrice fundamentale. Formulele de reducere.
Formulele unghiului dublu.
Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme. Ecuaţii: raţionale, iraţionale, exponenţiale,
logaritmice. Inecuaţii: de gradul I, de gradul II, raţionale. Sisteme.
Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. Operaţii cu matrice.
Calculul determinanţilor de ordinul II, III. Sisteme de ecuaţii liniare. Regula lui
Cramer.
Domeniul Elemente de analiză matematică
Funcţii derivabile. Derivata unei funcţii într-un punct. Funcţie derivabilă întrun punct şi pe o mulţime. Derivate laterale. Interpretarea geometrică a derivatei.
Derivatele funcţiilor elementare. Operaţii cu funcţii derivabile. Derivata unei funcţii
compuse (din cel mult două funcţii elementare). Proprietăţi de bază ale funcţiilor
derivabile.
Aplicaţii ale derivatelor. Rolul derivatei întîi în studiul funcţiilor polinomiale.
Reprezentarea grafică a funcţiilor.
Primitive. Integrale nedefinite. Noţiunea de primitivă. Integrala definită.
Tabelul primitivelor uzuale.
Integrale definite. Noţiune de integrală definită. Proprietăţi. Formula NewtonLeibnitz.
Aplicaţii ale integralei definite. Calculul ariei subgraficului funcţiei.
Domeniul Geometrie în plan şi spaţiu
Noţiunile de bază ale geometriei în plan. Noţiuni geometrice fundamentale.
Triunghiuri. Congruenţa triunghiurilor. Linii importante în triunghi. Asemănarea
triunghiurilor. Relaţii metrice în triunghi. Patrulatere convexe. Poligoane convexe.
Poligoane regulate. Cercul. Coarde. Arce. Discul. Poziţiile relative ale unei drepte faţă
de un cerc. Unghi la centru. Unghi înscris. Patrulater înscris în cerc. Patrulater
inscriptibil. Poligoane regulate înscrise în cerc. Poligoane regulate circumscrise unui
cerc. Lungimea cercului. Aria suprafeţelor poligonale pentru: triunghi, pătrat,
dreptunghi, paralelogram, romb, trapez, poligon regulat. Aria discului.
Paralelismul dreptelor şi planelor în spaţiu. Poziţiile a două drepte în spaţiu.
Poziţiile unei drepte faţă de un plan. Poziţiile a două plane. Paralelism în spaţiu.
Criterii. Proprietăţi.
Perpendicularitatea dreptelor şi planelor în spaţiu. Drepte perpendiculare.
Dreaptă perpendiculară pe un plan. Drepte oblice faţă de un plan. Teorema celor trei
perpendiculare. Unghi diedru. Plane perpendiculare. Criterii. Aplicaţii.
Poliedre. Prismă. Piramidă. Trunchi de piramidă. Arii. Volum.
Corpuri rotunde. Cilindrul circular drept. Conul circular drept. Trunchiul de
con circular drept. Arii. Volum. Sfera. Arii. Volumul corpului sferic.
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VIII-B. MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Domenii cognitive
Domenii de conţinut
Numere şi operaţii cu numere
Elemente de logică matematică,
teoria mulţimilor şi
combinatorică

Cunoaştere
şi înţelegere

Aplicare

1 item (nr.8a)

1 item (nr.4)

Algebră
Elemente de analiză matematică
Geometrie în plan şi spaţiu.
Elemente de teoria
probabilităţilor şi statistică
matematică
Total

1 item (nr.1)
1 item (nr.2)

Rezolvare
de probleme,
integrare

Total
2 itemi

1 item (nr.9)

1 item

1 item (nr.6)

1 item (nr.10)

2 itemi

1 item (nr.8b)
2 itemi (nr.5, 7)

1 item (nr.8c)

3 itemi
3 itemi

1 item (nr.3)
4 itemi/
33 %

1 item
5 itemi/
42 %

3 itemi/
25 %

12 itemi/
100 %

IX-B. MODEL DE TEST DOCIMOLOGIC
Nr.
Item
1.
În desenul alăturat este reprezentat graficul funcţiei
f :  5; 6  R . Scrieţi în casetă mulţimea soluţiilor

Scor
2 p.

inecuaţiei f ( x)  0.

S=

2.

.

În desenul alăturat este reprezentată prisma triunghiulară
dreaptă ABCA1B1C1. Folosind desenul, completaţi spaţiile
rezervate cu cîte o dreaptă, ce conţine una dintre muchiile
prismei, astfel încît propoziţiile obţinute să fie adevărate:

3 p.

„Dreptele _____şi _____ sînt necoplanare”.
„Dreptele _____ şi ______ sînt paralele”.

3.

4.

„Dreptele _____ şi _____ se intersectează.”
La o competiţie de atletică grea participă 5 sportivi din România, 4 sportivi din Ucraina şi 3
sportivi din Republica Moldova. Ordinea participării sportivilor este determinată de tragerea la
sorţi. Probabilitatea că primul va fi unul dintre sportivii din Republica Moldova este egală
cu
.
Un top de hîrtie are 500 de foi А4. Un oficiu consumă într-o săptămînă de lucru 800 de foi.
Care este numărul minim de topuri care este necesar de procurat pentru asigurarea activităţii
oficiului în 9 săptămîni de lucru?
Rezolvare:
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5.

La o asociaţie s-au adus 10000 l de combustibil. Pentru păstrare s-a decis să se toarne într-un
vas de forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea bazei de 3,5 m, lăţimea bazei – de 1,8
m şi înălţimea vasului - de 1,6 m. Va încăpea combustibilul adus în acest vas? Încercuiţi
cuvîntul „DA”, dacă răspunsul este afirmativ, sau cuvîntul „NU” – în caz contrar.

Da

Argumentaţi răspunsul:
6.
7.

8.

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
nr. 1042 din 27 decembrie 2012
MATEMATICA

Nu

 

Rezolvaţi în 𝑅 ecuaţia 3 log 2 x  log 2  x  5 .
Rezolvare:
Dintr-un punct A de pe cerc sînt trasate două coarde AB şi AC
reciproc perpendiculare. Lungimea segmentului ce uneşte
mijlocurile acestor coarde este egală cu 12 cm. Calculaţi
lungimea cercului.
Rezolvare:
2

 

6 p.
C
A

4

2

Fie mulţimea 𝐴 = 𝑛 ∈ 𝑁|

2 p.

f   1

b) Determinaţi extremele locale ale funcţiei f .
Rezolvare:
c) Aflaţi primitiva F a funcţiei f , dacă se ştie că F 1  f  2  .
Rezolvare:
9.

5 p.

B

Fie funcţia f : R  R, f x  x  2 x .
a) Scrieţi în casetă unul dintre semnele „>”, „<” sau „=”, astfel încît, propoziţia obţinută să fie
adevărată.

f 1

4 p.

2
(n  2)!
= 18 ∪ 𝑛 ∈ 𝑍| 2n 4  32  0 . Determinaţi card A .
4  n!

6 p.

6 p.
8 p.

Rezolvare:
10.

1 1 2


Fie matricea A   x 2 x  .
 2 1 x 



6 p.

Determinaţi valorile reale ale lui х, pentru care expresia

det A  2
primeşte valori negative.
x2  9

Rezolvare:

l  2 R
1

 x dx  ln x  c
P( A) 

m
n

Anexă

n!  1 2  3  ...  n

z  a  bi

Vpar .dr .  abc

 x, dacă x  0
x 
  x, dacă x  0
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X-B. BAREM DE CORECTARE
1.

Scor
maxim
2p

2.

3 p.

3.

2 p.

4.

3 p.

Item

Răspuns corect

 5;  4  1; 6

1
4
15 topuri

5.

4 p.

DA

6.

6 p.

S  2

7.

5 p.

24 cm

8.a

2 p.

„=”

8.b

6 p.

M  f  0   0;
m  f  1  f 1  1.

8.c

6 p.

F : R  R,
F  x 

1 5 2 2
7
x  x 8
5
3
15

Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
Cîte 1 p. pentru scrierea corectă a unei
perechi de drepte
Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
- determinarea numărului necesar de foi
A4 pentru activitatea oficiului în 9
săptămîni
- determinarea numărului de topuri în care
se conţin 7200 foi
- răspuns corect
- calcularea volumului vasului în m3
- calcularea capacităţii vasului în l
- compararea capacităţii vasului cu 10000 l
- încercuirea cuvîntului „DA”
- Determinarea DVA,
2
- arată că 3log 2 x  6log 2 x
- explicitarea modulului ţinînd cont de
DVA
- obţinerea ecuaţiei 5log 2   x   5
- rezolvarea ecuaţiei
- răspuns corect
- completarea desenului în contextul
problemei
- calcularea lungimii diametrului
- calcularea lungimii razei
- calcularea lungimii cercului
- răspuns corect
Punctele se acordă numai pentru
completarea corectă a casetei
- calcularea derivatei funcţiei f
- scrierea condiţiei  
- determinarea punctelor critice
- determinarea punctelor de extrem local
- calcularea valorilor funcţiei f în
punctele de extrem local
- răspuns corect
- determinarea mulţimii primitivelor
funcţiei f
- calcularea valorii F 1
f x 0

- calcularea valorii f  2 
- scrierea ecuaţiei F 1  f  2 
- calcularea valorii lui c
- răspuns corect
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Observaţii

3 p.
2 p.

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
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9.

8 p.

cardA  3

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
nr. 1042 din 27 decembrie 2012
MATEMATICA

- rezolvarea ecuaţiei (1 p. – pentru
obţinerea ecuaţiei

 n  1 n  2   18
4

,
1 p. pentru rezolvarea ecuaţiei de gradul II)
- determinarea elementelor primei mulţimi
- rezolvarea ecuaţiei (1 p. – pentru
obţinerea ecuaţiei x2  9  0,
1 p. – pentru rezolvarea ecuaţiei

10.

6 p.

S   ;  3 
  3; 2    3;   

Total

2 p.
1 p.

x2  9  0)

2 p.

- determinarea elementelor mulţimii a doua
- determinarea card A
- răspuns corect
- calcularea det A
- scrierea inecuaţiei
- rezolvarea inecuaţiei (1 p. – pentru
2  x
0

obţinerea sistemului  x  3
 x  3 , 2 p. –

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.

pentru rezolvarea sistemului)
- răspuns corect

3 p.
1 p.

Sau sistemul
x2
0

 x 3
 x  3

53 p.
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