
 
3

M
at

em
at

ic
ă.

 C
la

sa
 a

 V
II

-a
 

 
 
 

 

 
Gheorghe IUREA 

Adrian ZANOSCHI 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
algebră 
geometrie  
 
clasa a VII-a 
ediţia a V-a, revizuită 

 

 
 

mate 2000 – standard 
 

 EDITURA P
ARALE

LA
 45



 
11

M
at

em
at

ic
ă.

 C
la

sa
 a

 V
II

-a
 

Algebră 
 
 
 

Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR 
RAŢIONALE 

 
 Competenţe specifice:  
 Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere 
a acestora în contexte variate 
 Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a 
aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii 
 Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere 
raţionale 
 Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea, 
utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor 
 Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor cu 
numere raţionale 
 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea 
operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor 

 

1. Mulţimea numerelor raţionale (). Reprezentarea 
numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr 
raţional; valoarea absolută;     . Compararea şi 
ordonarea numerelor raţionale 

  
● Mulţimea tuturor fracţiilor echivalente cu o fracţie dată se numeşte număr raţional. 

● Un număr raţional poate fi exprimat fie printr-o fracţie ordinară, 
a

b
, a, b  , b  0, fie 

printr-o fracţie zecimală finită sau periodică (câtul dintre a şi b). 
● Notăm cu  mulţimea numerelor raţionale. 

●  = | , , , 0
a

x x a b b
b

    
 

 . 

● Opusul unui număr raţional r este numărul –r. 
● Distanţa măsurată pe axa numerelor, între origine şi punctul corespunzător numărului 
raţional r, se numeşte modulul numărului r şi se notează r. 
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Capitolul V. ELEMENTE DE ORGANIZARE  
A DATELOR 

 
 Competenţe specifice:  
 Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date 
 Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice  
în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora 
 Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin 
dependenţe funcţionale sau calculul probabilităţilor 
 Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe 
ortogonale 
 Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare  
a datelor 
 Transpunerea unei relaţii dintr-o formă în alta 

 

1. Produsul cartezian a două mulţimi nevide.  
Reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale  
a unor perechi de numere întregi 

  
Dacă A şi B sunt două mulţimi (nevide), atunci produsul lor cartezian (în această 

ordine) este mulţimea perechilor ordonate (a, b), unde a  A şi b  B: 
A  B = (a, b)  a  A şi b  B. 

Probleme rezolvate  

 1
R Fie A = {x    x  1 şi B = x    0 < x + 3  2. Determinaţi A  B. 

Rezolvare: Deoarece A = –1, 0, 1 şi B = –2, –1, rezultă că A  B = (–1, –2); (–1, –1);  
(0, –2); (0, –1); (1, –2); (1, –1). 

 2
R a) Dacă mulţimea A are 2 elemente, iar mulţimea B are 3 elemente, câte elemente 

are A  B? 
 b) Dacă A are 3 elemente, iar A  B are 18 elemente, câte elemente are B? 
 c) Dacă A  B are 12 elemente, câte elemente are B  A? 

Rezolvare: Dacă A are a elemente, iar B are b elemente, atunci A  B are ab elemente. Rezultă 
că: a) A  B are 2  3 = 6 elemente; b) B are 18 : 3 = 6 elemente; c) B  A are b  a elemente, 
unde a  b = 12, deci B  A are 12 elemente. 

 3
R Un pătrat are vârfurile situate pe axele de coordonate 

ale reperului xOy, iar lungimea laturii este egală cu 3 2 . Aflaţi 
coordonatele vârfurilor pătratului. 

Rezolvare: Fie ABCD pătratul dat, notat ca în figură.  
Deoarece AC = 6, rezultă că OA = OB = OC = OD = 3  
şi atunci A(–3, 0), B(0, –3), C(3, 0) şi D(0, 3). 
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Geometrie 
 
 

Capitolul I. PATRULATERE  
 

 Competenţe specifice:  
 Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţile precizate 
 Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor  
în rezolvarea unor probleme 
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate  
de patrulatere 
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării 
calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii 
 Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice  
în corelaţie cu anumite situaţii practice 

 

 
1. Patrulatere convexe 

 
1. Patrulater convex ABCD: 
 
 
 
 
 
2. Patrulater concav MNPQ: 
 
 
 
3. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu 360. 

Probleme rezolvate  

 1
R Andrei construieşte în jurul locuinţei un gard în formă de patrulater ABCD. Pentru 

aceasta pune 20 de stâlpi pe [AB] şi 15 stâlpi pe [BC] din 2 în 2 m; 10 stâlpi pe [CD] şi  
12 stâlpi pe [DA] din 3 în 3 m (în fiecare vârf al patrulaterului este pus câte un stâlp).  
Care este lungimea gardului construit de Andrei? 

Rezolvare: Pe latura [AB] sunt puşi 20 de stâlpi, deci sunt 19 distanţe de câte 2 m între doi stâlpi. 
Rezultă că AB = 19  2 m = 38 m. Analog, BC = 14  2 m = 28 m; CD = 9  3 m = 27 m şi DA =  
= 11  3 m = 33 m. Lungimea gardului construit este egală cu 126 m. 
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Capitolul IV. CERCUL  
 

 Competenţe specifice:  
 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie 
geometrică dată 
 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri 
utilizând metode adecvate în configuraţii geometrice care conţin un cerc 
 Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru 
deducerea unor proprietăţi ale cercului 
 Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbajul matematic 
 Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc 
 

1. Definiţia cercului. Elemente ale cercului: centru, rază, 
coardă, diametru, arc. Interiorul şi exteriorul cercului. 
Discul  

 
1. Definiţie. Fie O un punct în plan şi r un număr real pozitiv. Cercul cu centrul în O 

şi raza r este mulţimea tuturor punctelor din plan situate la distanţa r faţă de O şi se 
notează astfel: C(O, r). 

2. Definiţie. Dacă M şi N sunt două puncte ale unui cerc, segmentul MN se numeşte 
coardă (în acel cerc). O coardă care conţine centrul cercului se numeşte diametru al 
cercului. Capetele diametrului se numesc puncte diametral opuse. 

3. Definiţie. Fie un cerc C(O, r) şi A, B două puncte ale cercului C(O, r). Mulţimea 
punctelor de pe cerc, situate în interiorul unghiului AOB, împreună cu A şi B se numeşte 

arcul mic AB; se notează AB . Mulţimea punctelor de pe cerc, situate în exteriorul 
unghiului AOB, împreună cu punctele A şi B se numeşte arcul mare AB; se notează 
ACB , unde C  C(O, r)  Ext(AOB). 

 Dacă A şi B sunt puncte diametral opuse, atunci arcele de cerc cu extremităţile în A, B 
se numesc semicercuri. 

4. Definiţie. Cercurile care au raze egale se numesc cercuri congruente. 
5. Definiţie. Cercurile care au acelaşi centru se numesc cercuri concentrice. 
6. Definiţie. Fie cercul C(O, r). Mulţimea punctelor M din plan cu proprietatea OM < r 

se numeşte interiorul cercului şi se notează astfel: Int C(O, r). 
 Mulţimea punctelor N din plan cu proprietatea ON  > r se numeşte exteriorul cercului 

şi se notează cu Ext C(O, r). 
7. Definiţie. Fie O un punct în plan şi r un număr real pozitiv. Discul cu centrul O şi 

raza r este mulţimea C(O, r)  Int C(O, r) şi se notează astfel: D(O, r). 
8. Propoziţie. Prin două puncte distincte, A şi B, trec o infinitate de cercuri. Mul-

ţimea centrelor acestor cercuri coincide cu mediatoarea segmentului AB. 
9. Propoziţie. Nu există niciun cerc care să treacă prin trei puncte coliniare. 
 Prin trei puncte necoliniare, A, B, C, trece un singur cerc. Centrul său este punctul de 

intersecţie a mediatoarelor triunghiului ABC. 
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