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Stimate cadre didactice/dragi elevi, 
 
V� mul�umim c� �i în acest an �colar a�i ales s� utiliza�i auxiliarele din colec�ia Mate 2000+!  
 
Mate 2000+ este cea mai longeviv� colec�ie din domeniul educa�ional la nivel na�ional �i, 
pentru multe genera�ii de elevi, ast�zi p�rin�i, reprezint� sinonimul reu�itei în carier� �i de ce 
nu, în via��. Conceput� �i gândit� de un colectiv de speciali�ti în domeniul educa�iei ca un 
produs unic pe pia�a editorial� din România, MATE 2000+ a reu�it s� se impun�, fiind în acest 
moment lider pe pia�a auxiliarelor �colare dedicate matematicii. 
 
Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s� credem c� �i modul 
de abordare a pred�rii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informa�ii 
de un real folos, avem deosebita pl�cere de a v� prezenta Aplica�ia MATE 2000+. Creat� într-un 
mod intuitiv, disponibil� atât în Apple Store, cât �i în Play Store, cu sec�iuni dedicate elevilor 
�i profesorilor, aplica�ia îmbog��e�te partea teoretic� din auxiliarele noastre. 
 
Rolul aplica�iei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urm�ri într-un 
mod sistematizat con�inuturile esen�iale din program�, iar pentru profesori reprezint� un 
sprijin important pentru organizarea eficient� a lec�iilor, atât la clas�, cât �i în sistem 
online.  
 

V� dorim o experien�� de utilizare excelent�! 
Echipa Editurii Paralela 45 

 
 
 
 
 
Abrevieri:  
 

∗  Ini�iere (în�elegere) 

∗∗ Consolidare (aplicare �i exersare) 

∗∗∗ Excelen�� (aprofundare �i performan��) 

∗∗∗∗ Supermate  
 

 

Legend� 
 
 =  portofoliul elevului 
 
 =  portofoliul profesorului   
 
 =  portofoliul elevului - portofoliul profesorului 

PE 
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Algebr� 

Capitolul I 
Mul�imea numerelor întregi 

 

 Competen�e specifice  

C1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate 

C2. Utilizarea opera�iilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecua�iilor �i 
a inecua�iilor 

C3. Aplicarea regulilor de calcul �i folosirea parantezelor în efectuarea 
opera�iilor cu numere întregi 

C4. Redactarea etapelor de rezolvare a ecua�iilor �i a inecua�iilor studiate 
în mul�imea numerelor întregi 

C5. Interpretarea unor date din probleme care se rezolv� utilizând 
numerele întregi 

C6. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei situa�ii date, rezolvarea 
ecua�iei sau inecua�iei ob�inute �i interpretarea rezultatului  

 
 

1.1. Num�r întreg. Mul�imea numerelor întregi. 
Opusul unui num�r întreg. Reprezentarea pe 
ax� a numerelor întregi 

La televizor sau la radio auzi�i zilnic „buletinul meteo”.  
Temperaturile pot fi pozitive, zero sau negative. 

+3° C se cite�te „plus 3 grade Celsius” 
+28° C se cite�te „plus 28 de grade Celsius” 
–5° C se cite�te „minus 5 grade Celsius” 
–14° C se cite�te „minus 14 grade Celsius” 

Temperaturile negative, zero sau pozitive se înregistreaz� cu ajutorul  
termometrului.  

 
Dac� dorim s� �tim în�l�imea unui munte 

sau reperele unei epave de pe fundul ocea-
nului, înseamn� c� dorim s� �tim altitudinea. 
Altitudinea se m�soar� luând ca reper nivelul 
m�rii, care este considerat zero (0) metri.  

Vârful unui deal sau în�l�imea unui munte 
se exprim� printr-un num�r precedat de 

PP 

PE-PP 
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semnul „+”, iar un punct de pe fundul unui ocean se exprim� printr-un num�r precedat 
de semnul „–”. 

În cadrul firmelor comerciale se folosesc no�iunile de credit, debit �i sold. 
 
 

Exemple: 
1. În luna septembrie, o firm� a încasat 10 000 lei pe marfa vândut� (creditul este 

+10 000 lei) �i a cheltuit 5000 lei (debitul este –5000 lei). Soldul acestei luni este pozitiv, 
adic� +5000 lei, deoarece s-a încasat mai mult cu 5000 lei decât s-a cheltuit. 

2. În luna octombrie, o firm� a încasat 300 000 lei (creditul este +300 000 lei) �i a 
cheltuit 400 000 lei (debitul este –400 000 lei). Soldul acestei luni este negativ, adic�  
–100 000 lei, deoarece s-a încasat mai pu�in cu 100 000 lei decât s-a cheltuit. 

 
În exemplele date s-au întâlnit numere precedate de semnul „+” sau de semnul „–”. 

Aceste numere sunt numere întregi.  
 
Se nume�te num�r întreg num�rul natural 0 sau orice num�r natural diferit de 0 

precedat fie de semnul „+” (plus), fie de semnul „–” (minus). 
 

Observa�ii:  
� Mul�imea numerelor întregi se noteaz� cu �. 

� Mul�imea {+1, +2, +3, …} este o submul�ime a mul�imii numerelor întregi, se 
noteaz� cu ∗

+�  �i se nume�te mul�imea numerelor întregi pozitive. 

� Mul�imea {–1, –2, –3, …} este o submul�ime a mul�imii numerelor întregi, se 
noteaz� cu ∗

−�  �i se nume�te mul�imea numerelor întregi negative. 

� Mul�imea numerelor întregi negative împreun� cu mul�imea numerelor întregi 
pozitive �i cu num�rul natural 0 formeaz� mul�imea numerelor întregi, adic�, avem:    
� = ∗

−� ∪ {0} ∪ ∗
+�  �i not�m � = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...}. 

� Mul�imea {0; +1; +2; +3; …} se nume�te mul�imea numerelor întregi nenegative. 
� Se nume�te opusul unui num�r întreg diferit de zero acel num�r întreg care se 
ob�ine din num�rul întreg considerat prin schimbarea semnului acestuia. Opusul 
num�rului întreg 0 este num�rul întreg 0. Opusul num�rului întreg +2 este num�rul 
întreg −2, iar opusul num�rului întreg −5 este num�rul întreg +5. 
� Numerele întregi pot fi reprezentate pe axa numerelor. Axa numerelor este o 
dreapt� pe care am fixat: un punct numit origine, un sens pozitiv �i o unitate de 
m�sur�. 

 
 

S� reprezent�m pe axa numerelor �i numerele naturale. 

 

0 +1 +2 +3 –1 –2 –3 

 u.m. 
C' B' A' O A B C … … 

0 +1 +2 +3 –1 –2 –3 

  u.m. 
1 2 3 … … EDITURA PARALE
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Se observ� c� orice num�r natural n coincide cu num�rul întreg +n �i not�m +n = n. 
Astfel, se poate scrie  �* = �+ sau � ⊂ �. 

� Num�rul 0 nu este nici pozitiv �i nici negativ. 
� Numerele întregi negative sunt folosite pentru a descrie: adâncimi sub nivelul 
m�rii, temperaturi exprimate în grade Celsius sub limita de înghe�, datorii. 
 

Exemple: 
1. În ziua de 2 februarie 2009, la ora 6 diminea�a, temperatura a fost de –9°C (minus 9 

grade Celsius). 
2. În Oceanul Atlantic s-a g�sit, la adâncimea de 4375 m, o epav�. Adâncimea poate fi 

exprimat� ca fiind –4375 m, raportat� la nivelul m�rii. 
3. Pasul Predeal se afl� la în�l�imea de 1040 m. Altitudinea Pasului Predeal, raportat� 

la nivelul m�rii, poate fi exprimat� ca fiind +1040 m. 
4. Dac� încas�rile unei societ��i comerciale au fost de 5 milioane lei �i pl��ile au fost 

de 3 milioane lei, atunci soldul este de 2 milioane lei (+2 milioane lei).  
5. Dac� încas�rile unei societ��i comerciale au fost de 2 milioane lei �i pl��ile au fost 

de 3 milioane lei, atunci soldul este negativ (–1 milion lei), adic� societatea are o datorie 
de 1 milion de lei.  

 

Privi�i axa numerelor �i observa�i c� exist� puncte egal dep�rtate de origine. Punctele A 
�i A', punctele B �i B' sunt egal dep�rtate de originea axei. Dac� dou� numere nenule 
corespund pe ax� la dou� puncte egal dep�rtate de punctul O (originea axei), atunci cele 
dou� numere sunt opuse. 

Exemple: 
1. Numerele –1 �i 1 corespunz�toare punctelor A' �i A sunt opuse. 
2. Numerele –3 �i 3 corespunz�toare punctelor C' �i C sunt opuse. 
 
În general, dac� not�m cu a un num�r natural nenul, atunci: 
� opusul num�rului întreg pozitiv +a este num�rul întreg negativ –a; 
� opusul num�rului întreg negativ –a este num�rul întreg pozitiv +a. 
 

Aten�ie!  
� Opusul num�rului negativ –3 se noteaz� cu – (–3) �i este egal cu num�rul pozitiv +3, 

adic� – (–3) = +3. 
� Opusul num�rului pozitiv +4 se noteaz� cu – (+4) �i este egal cu num�rul negativ    

–4, adic� – (+4) = –4. 

� � � activit��i de înv��are � � �  

În�elegere * 

1. Completa�i corect propozi�iile: 
 a) Orice num�r natural este … . 
 b) Opusul unui num�r întreg diferit de zero este … . 
 c) Axa numerelor este … . 
2. Reprezenta�i pe axa numerelor urm�toarele numere întregi: 
 a) –5; +1; 0; –1; +2; –4;      b) –7; +4; –3; 0; +13; –2; +5; 
 c) –5; –3; 4; –7; 3; +5;       d) 50; –50; 30; –20; +20; 10; –10; 0. 

PE 
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Recapitulare �i sistematizare prin teste 

� TESTUL 1 � 

1. Scrie�i în ordine cresc�toare urm�toarele numere întregi: 
 a) –3; 2; 0; –4; +1; –2; +7;  b) +3; –2; 0; +4; –1; +2; –7. 
2. Scrie�i:  
 a) cel mai mic num�r întreg negativ de trei cifre; 
 b) cel mai mare num�r întreg pozitiv de trei cifre. 
3. Fie mul�imile: A = {x | x ∈ � �i 4 ≥ x > – 1} �i B = {y | y ∈ � �i | y | ≤ 2}. 

 a) Determina�i elementele mul�imilor. 
 b) Efectua�i A ∪ B, A ∩ B, A \ B. 
4. Reprezenta�i pe o ax� opusele numerelor întregi: –7; –|+3|; –|–1|; –4; +|–3|. 

� TESTUL 2 � 

1. Scrie�i în ordine descresc�toare urm�toarele numere întregi: 
 a) –5; +4; –7; –2; +10; 0; –1;   b) +5; –4; +7; +2; –10; 0; +1. 
2. Scrie�i: 
 a) cel mai mare num�r întreg negativ de trei cifre; 
 b) cel mai mic num�r întreg pozitiv de trei cifre. 
3. Fie mul�imea: M = {–3; 2; –1; 0; –5; 1; –2}. Determina�i x, y ∈ M astfel încât �irul de 
numere 2, x, 0, –1, –2, y, –5 s� fie ordonat descresc�tor. 
4. Completa�i spa�iile punctate cu unul dintre semnele: „<”, „=”, „>”, astfel încât s� 
ob�ine�i propozi�ii adev�rate:  
 a) –3 … –4;  b) +3 … –4;  c) –3 … +4; 
 d) |–3| … |–4|; e) +3 … |–4|; f) |–3| … 0; 
 g) |–7| … +7; h) –|+5| … –5; i) |+2|  … |–3 +1|. 

� TESTUL 3 � 

1. Fie mul�imea: M = {–3; +1; +2; –4; 0; +3; –1}. 
 a) Scrie�i elementele mul�imii M în ordine cresc�toare. 
 b) Stabili�i care este cel mai mare element al mul�imii M �i care este cel mai mic element. 
 c) Scrie�i toate submul�imile mul�imii M formate cu numere negative. 
2. Compara�i: 
 a) |–3 + 7| cu |–3| + |+7|;   b) |–3 – 7| cu |–3| + |–7|;  
 c) |–3 + 7| cu |–3| – |+7|;   d) |–3 – 7| cu |–3| – |–7|. 
3. Determina�i cifra x astfel încât s� avem: 

 a) –372 < – x37 ;     b) – 1x  > –32;  c) x27  > –431. 

4. Fie mul�imea M = {x | x ∈ � �i –4 ≤ x < 3 }. Scrie�i elementele mul�imilor:  

A = {x | x ∈ M �i |x| = x} �i B = {x | x ∈ M �i |x| = –x}. 
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Nume _______________________________________ Clasa _______ 
 

Test de autoevaluare 

• Se acord� 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute. 
 
I.  Completa�i pe fi�a de evaluare spa�iile punctate cu r�spunsul corect. (2 puncte) 

(0,5p) 1. Numerele întregi mai mari decât –3 �i mai mici decât +2 sunt  ...........................  . 

(0,5p) 2. Numerele întregi negative mai mari sau egale cu –5 sunt  ...................................  . 

(0,5p) 3. Cel mai mic num�r întreg de dou� cifre este egal cu ............................................  . 

(0,5p) 4. Dac� numerele întregi negative a �i b verific� rela�ia |a| < |b|, atunci num�rul 

mai mic dintre a �i b este ............. . 
 
II.  Încercui�i pe fi�� doar r�spunsul corect, �tiind c� numai unul dintre cele patru 

r�spunsuri este corect. (2 puncte) 
(0,5p) 1. Câte numere întregi x verific� egalitatea |x| = 2? 

A. niciunul B. unul C. dou� D. cinci 

(0,5p) 2. Câte numere întregi verific� egalitatea |x| = –1? 

A. niciunul B. unul C. dou� D. trei 

(0,5p) 3. Elementele mul�imii A = {x ∈ � | x ≥ –2 �i x < 3} sunt: 

A. {–2, –1, 0, 1, 2}   B. {–2, –1, 0, 1, 2, 3} 

 C. {–1, 0, 1, 2}  D. {–1, 0, 1, 2, 3} 

(0,5p) 4. Dac� A = {x ∈ � | |x| ≤ 3} �i B = {x ∈ �* | |x| = –x}, atunci A ∩ B este: 

A. {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}  B. {0, 1, 2, 3} 

 C. {–3, –2, –1}  D. {–1, 0, 1} 
 
III.  Uni�i prin s�ge�i fiecare enun�, aflat în coloana din stânga, cu r�spunsul cores-

punz�tor, aflat în coloana din dreapta. (2 puncte) 
 Se consider� mul�imea A = {–1, +2, –3, – (–1), – (+5)}. Determina�i mul�imile:  
(0,5p) a) A ∩ � 1) {–5, –3, –1, 1, 2} 

(0,5p) b) A ∩ �  2) {–5, –3, –1} 

(0,5p) c) A \ � 3) � 

(0,5p) d) A ∪ � 4) {–3, –1, 1} 

  5) {1, 2} 

 

�

 

PE 
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La problemele IV �i V scrie�i pe fi�a de evaluare rezolv�rile complete. (3 puncte) 
(2p) IV. a) Determina�i numerele  a, b ∈ {–2, –1, 0, 1} astfel încât numerele 2, 1, a, b,  

–2 s� fie a�ezate descresc�tor. 
b) Determina�i toate valorile posibile ale numerelor x �i y, �tiind c� |x| = 2, |y| =  

= 3 �i x < y. 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

(1p) V. Determina�i cifra x, astfel încât propozi�ia 3x−  > –45 s� fie adev�rat�. 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Subiectul I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 III. IV. V. 
Punctajul            
Nota            EDITURA PARALE
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1.3. Adunarea numerelor întregi.  
Sc�derea numerelor întregi 

 Pe mul�imea numerelor întregi � se define�te o opera�ie denumit� adu-
narea numerelor întregi. Aceast� opera�ie se define�te cu ajutorul opera�iei de adunare a 
numerelor naturale astfel:   
 

Se nume�te suma a dou� numere întregi diferite de zero un num�r întreg care este: 
� suma modulelor celor dou� numere întregi precedat� de semnul „+”, dac� cele dou� 

numere întregi sunt pozitive; 
� suma modulelor celor dou� numere întregi precedat� de semnul „–”, dac� cele dou� 

numere întregi sunt negative; 
� diferen�a modulelor celor dou� numere întregi precedat� de semnul num�rului cu 

modulul mai mare, dac� cele dou� numere întregi au semne diferite �i module diferite; 
� num�rul întreg 0, dac� cele dou� numere întregi au semne diferite �i module 

egale. 
  

Se define�te, de asemenea, suma oric�rui num�r întreg a cu num�rul întreg 0 �i 
suma num�rului 0 cu orice num�r întreg a ca fiind num�rul întreg a. 
  

Opera�ia prin care se ob�ine suma a dou� numere întregi se nume�te adunarea 
numerelor întregi. 
 

 Pe mul�imea � a numerelor întregi se define�te �i opera�ia de sc�dere astfel: 

 Dac� a �i b sunt numere întregi, se consider�: a – b = a + (–b), a – b numindu-se 
diferen�a dintre a �i b. 
  

Deci, pentru a ob�ine diferen�a dintre num�rul întreg a �i num�rul întreg b, se 
efectueaz� suma num�rului întreg a cu opusul num�rului întreg b. 
 În mul�imea numerelor întregi, orice diferen�� este posibil�. 

� � � activit��i de înv��are � � �  

În�elegere * 

1. Completa�i corect propozi�iile: 
 a) Suma a dou� numere întregi pozitive este un num�r întreg … . 
 b) Suma a dou� numere întregi negative este un num�r întreg … . 
 c) Suma a dou� numere întregi … este un num�r întreg … sau un num�r întreg … . 
 d) Dac� suma a dou� numere întregi este pozitiv�, atunci numerele au semnul … sau 
sunt de semne … cu modulul mai mare al num�rului întreg … . 
 e) Dac� suma a dou� numere întregi este negativ�, atunci numerele au semnul … sau 
sunt de semne … cu modulul mai mare al num�rului întreg … . 
2. Calcula�i: 
 a) (+5) + (+3);    b) (+4) + (–2);    c) (–6) + (–1);    d) (–6) + 0; 
 e) (–10) + (–30);    f) (–15) + (–5);  g) (+17) + (–10); h) (+2) + (–1); 
 i) (+7) + (–7);   j) (–7) + (+4);   k) (+15) + (–10); l) (–20) + (+10). 
3. Calcula�i: 
 a) (+25) + (+10) + (+10);     b) (–32) + (–23) + (–15); 

PE 
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Geometrie 

Capitolul I 
Triunghiul 

 

 Competen�e specifice  

C1. Recunoa�terea unor elemente de geometrie plan� asociate no�iunii de 
triunghi 

C2. Calcularea unor lungimi de segmente, m�suri de unghiuri în contextul 
geometriei triunghiului  

C3. Utilizarea criteriilor de congruen�� �i a propriet��ilor unor triunghiuri 
particulare pentru determinarea caracteristicilor unei configura�ii 
geometrice 

C4. Exprimarea în limbaj geometric simbolic �i figurativ a caracteristicilor 
triunghiurilor �i ale liniilor importante în triunghi  

C5. Analizarea unor construc�ii geometrice în vederea eviden�ierii unor 
propriet��i ale triunghiurilor 

C6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situa�ii date legate de 
geometria triunghiului, rezolvarea problemei ob�inute �i interpretarea 
rezultatului  

 

1.1. Triunghi. Defini�ie. Elemente. Clasificare.  
Perimetrul triunghiului 

Defini�ie: Fiind date trei puncte necoliniare A, B, C, se nume�te triunghi determinat 
de punctele A, B, C mul�imea format� de cele trei puncte, împreun�   
cu mul�imea tuturor punctelor segmentelor AB, BC �i CA. (fig. 1).  

Observa�ii: 
� Triunghiul este o mul�ime de puncte din plan, adic� o figur� 

geometric�, care are trei laturi, trei vârfuri �i trei unghiuri. 
� Triunghiul determinat de punctele A, B, C se poate nota ΔABC, 

ΔACB, ΔBAC, ΔBCA, ΔCAB, ΔCBA (la citirea unui triunghi literele A, 
B, C pot fi a�ezate în orice ordine dorim). 

� Punctele A, B, C se numesc vârfurile triunghiului. Segmentele AB, BC, CA se 
numesc laturile triunghiului. Unghiurile ABC, BCA, CAB se numesc unghiurile 
triunghiului.  

PP 

A 

B C 

Fig. 1 
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� În triunghiul ABC, latura BC se opune unghiului A �i, reciproc, unghiul A este 
opus laturii BC, iar unghiurile B �i C sunt al�turate laturii BC.  

� Pentru lungimile laturilor unui triunghi ABC, se mai folosesc nota�iile: AB = c, AC = 
= b, BC = a. 

� Dac� nu exist� posibilitatea unor confuzii pentru unghiurile triunghiului ABC se pot 
folosi �i nota�iile 'ABC = 'B, 'BAC = 'A, 'ACB = 'C. 

Defini�ie: Suma lungimilor laturilor unui triunghi se nume�te perimetrul triun-
ghiului, se noteaz� cu P  �i   

P = AB + BC + CA. 

Observa�ie:   
� Semisuma lungimilor laturilor unui triunghi se nume�te semiperimetrul triun-

ghiului, se noteaz� cu p, unde
2

AB BC CAp + += . 

Defini�ii: � Un punct se nume�te interior unui triunghi, dac� punctul este interior 
fiec�rui unghi al triunghiului. 

� Mul�imea tuturor punctelor interioare unui triunghi, se nume�te interiorul 
triunghiului. 

� Un punct care nu se afl� pe laturile triunghiului �i care nu este nici interior 
triunghiului se nume�te punct exterior triunghiului, iar mul�imea tuturor punctelor 
exterioare unui triunghi formeaz� exteriorul triunghiului. 

Defini�ie: Un triunghi care are laturile de lungimi diferite se nume�te triunghi scalen 
(fig. 2).  

 Observa�ii:   
� Triunghiul scalen se mai poate defini ca un triunghi în care 

oricare dou� laturi nu sunt congruente. 
� În figura 2, AB = 3 cm, AC = 2 cm �i BC = 2,5 cm. 

Defini�ie: Un triunghi cu dou� laturi congruente se nume�te 
triunghi isoscel, iar cea de-a treia latur� se nume�te baza1 
triunghiului isoscel. 

 Observa�ii: 
� Triunghiul ABC din figura 3 este isoscel.  
� Laturile congruente sunt AB �i AC (AB = AC)  
� Latura BC este baza triunghiului isoscel ABC.  

Defini�ie: Un triunghi cu toate laturile congruente se nume�te 
triunghi echilateral.  

Observa�ii:  
� Triunghiul ABC din figura 4 este triunghi echilateral. 
� Toate laturile sunt congruente AB = AC = BC.  
 

 
1 Foarte probabil c� denumirea de „baz�” provine din preferin�a de a desena triunghiul isoscel cu „baza în jos”. 
Desigur, aceast� preferin�� nu impune din punct de vedere geometric nimic. De altfel, �i în aceast� carte apar 
frecvent triunghiuri isoscele „cu baza în sus”.  

C 

A B 

Fig. 2 
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Fig. 4 
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� Un triunghi echilateral este totodat� triunghi isoscel, oricare dou� dintre laturile lui 
sunt congruente (AB = AC, AB = BC, AC = BC). 

Defini�ie: Un triunghi care are toate unghiurile ascu�ite se 
nume�te triunghi ascu�itunghic. 

Observa�ii: 
� Triunghiul ABC din figura 5 este triunghi ascu�itunghic. 
� Toate unghiurile triunghiului sunt ascu�ite: A < 90°, B < 90°,     

C < 90°. 

Defini�ie: Un triunghi care are un unghi drept se nume�te triunghi dreptunghic. 
Laturile care formeaz� unghiul drept se numesc catete, iar latura opus� 
unghiului drept se nume�te ipotenuz�.  

Observa�ii: 
� Triunghiul ABC din figura 6 este triunghi dreptunghic ('A = 90°). 
� AB �i AC sunt catete, BC este ipotenuz�. 

Defini�ie: Un triunghi care are un unghi obtuz se nume�te  
triunghi obtuzunghic. 

Observa�ie: 
� Triunghiul ABC din figura 7 este triunghi obtuzunghic ('A >      

> 90°). 
 

� � � activit��i de înv��are � � �  

În�elegere * 

1. Desena�i trei puncte necoliniare M, N, P �i triunghiul determinat de cele trei puncte. 
Denumi�i vârfurile, laturile �i unghiurile triunghiului. 
2. Desena�i un triunghi ABC �i preciza�i: 
 a) latura opus� unghiului A;    
 b) unghiul opus laturii AB; 
 c) unghiurile al�turate laturii BC. 
3. Fie patru puncte P, Q, R, H astfel încât oricare trei sunt necoliniare. Câte triunghiuri 
determin� cele patru puncte? Denumi�i aceste triunghiuri. 
4. Privi�i figura 8. Scrie�i apoi: 
 a) triunghiurile din figur� care au ca latur� comun� pe AB; 
 b) triunghiurile din figur� care au ca unghi comun pe 'FBD; 
 c) num�rul triunghiurilor din figur�. 
5. Urm�ri�i figura 9 �i stabili�i valoarea de adev�r a propozi�iilor: 
 a) Q ∈ ΔMNP;  b) S ∈ int(ΔMNP); 
 c) R ∉ ΔMNP;  d) T ∈ int(ΔMNP); 
 e) T ∉ ext(ΔMNP);  f) S ∈ ext(ΔMNP). 
6. Când spunem c� un triunghi este isoscel? Dar echilateral? Dar dreptunghic? Dar 
obtuzunghic? Dar ascu�itunghic? 
 

Fig. 7 
A B 

C 

A B 

C 

Fig. 5 
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Fig. 6 

Fig. 8 
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7. Un triunghi dreptunghic PQR are catetele PQ �i QR. Preciza�i care este ipotenuza �i 
care este unghiul drept. 
8. Stabili�i natura triunghiului ABC �tiind c�: 
 a) AB = 4 cm, BC = 5 cm, AC = 6 cm; 
 b) AB = AC = 6 cm �i BC = 4 cm; 
 c) AB = AC = BC = 6 cm. 
9. Stabili�i natura triunghiului LMP �tiind c�: 
 a) 'M = 90°, LM = 4 cm, MP = 4 cm; 
 b) 'M = 110°, LM = MP = 3 cm; 

 c) 'M = 45°, 'L = 65°, 'P = 70°.  

Aplicare �i exersare ** 

10. Fie s unul dintre semiplanele determinate de o dreapt� d. Desena�i dou� triunghiuri 
care s� aib� o latur� comun� inclus� în d �i câte un vârf în semiplanul s. 
11. Desena�i un triunghi MNP �i fixa�i punctele: 
  a) A �i B în interiorul triunghiului;  b) C �i D care s� apar�in� triunghiului; 
 c) E �i F în exteriorul triunghiului. 
12. Calcula�i perimetrul unui triunghi dac�: 
 a) semiperimetrul este 5,7 cm; 

 b) AB = 4 cm, BC = 
4

3
 ⋅ AB �i lungimea laturii AC este media aritmetic� a lungimilor 

laturilor AB �i BC; 
 c) AB = 30 mm, BC = 1,8 cm �i AC = 0,24 dm. 
13. Afla�i lungimile laturilor unui triunghi ABC �tiind c�: 
 a) perimetrul triunghiului este de 9,6 cm, AC este cu 0,8 cm mai mare decât AB �i 

reprezint� 
5

4
 din BC; 

 b) perimetrul este 24 cm �i lungimile laturilor sunt numere naturale pare, 
consecutive. 
14. Se consider� un triunghi ABC �i un punct D între A �i B. Calcula�i lungimea laturii 
CD dac� perimetrele triunghiurilor ACD, BCD �i ABC sunt egale cu 11 cm, 9 cm �i, 
respectiv, 14 cm. 

Aprofundare �i performan�� *** 

15. Dac� BC = a, AC = b, AB = c, stabili�i dac� punctele A, B, C sunt coliniare în fiecare 
dintre cazurile: 

a) a = 7 cm, b = 5 cm, c = 8 cm; b) a = 8 cm, b = 11 cm, c = 3 cm. 
16. Se consider� un triunghi ABC �i un punct D situat pe latura BC. Dac� PΔABD = 19 cm, 
PΔACD = 26 cm �i AD = 8 cm, afla�i PΔABC. 
17. Afla�i lungimile laturilor triunghiului ABC, �tiind c� perimetrul s�u este de 106 cm, 
lungimea laturii AB este 40% din lungimea laturii AC, iar lungimea laturii AC este 80% 
din lungimea laturii BC. 
18.  Stabili�i natura triunghiului MNP dac�: 
 a) 'M = 110°; b) MN = 4 cm, MP = 4 cm �i 'M = 90°; 
 c) MN = 3,2 cm, NP = 0,32 dm �i MP = 32 mm. 
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