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MATHS IS ALL AROUND! – PROIECT ERASMUS PLUS
Școala coordonatoare a acestui proiect Erasmus Plus MATHS IS
ALL
AROUND! derulat în perioada 2019-2022 a fost Liceum
Ogolnoksztalcace im. Noblistow Polskich, Polonia iar partenerii:
- Chastna profilirana gimnazia s chuzhdoezikovo obuchenie
Chelopech, Bulgaria;
- 3rd Lyceum of Veria, Grecia;
- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, România.
Trebuie precizat de la început că perioada proiectului nu a fost cea mai fericită,
datorită pandemiei de COVID 19, a mobilităților anulate, a prelungirii cu un an a proiectului.
De aceea unele dintre obiectivele proiectului au fost partial realizate, unele dintre activități
fiind realizate online.
Ideea proiectului a pornit de la faptul că matematica este considerată a fi una dintre
cele mai dificil de studiat subiecte. Pentru a înțelege Matematica și regulile ei trebuie să
muncești din greu, să gândești și să muncești sistematic. Pur și simplu cere timp și efort. Din
păcate, în această perioadă tinerii nu sunt obișnuiți cu munca grea și ceea ce așteaptă este
un răspuns rapid și imediat la întrebările lor. Ei nu sunt suficient de răbdători și motivați să
învețe în mod regulat și greu. Ce e și mai rău, ei nu înțeleg că subiectul Matematicii este o
problemă importantă în viața lor. Există multe motive ale acestei situații. Unii elevi nu au
minți logice, unii dintre ei nu au motivație și nu au elemente de bază în nivelurile anterioare
de educație. Cu toate acestea, cea mai gravă problemă este că nu doresc să muncească
suficient de mult pentru a înțelege cel puțin elementele de bază care sunt importante în
viața lor de zi cu zi, precum și în educația lor viitoare sau în viața profesională. Aceasta este
problema pe care o găsim în fiecare dintre școlile partenere. Acesta este motivul pentru s-a
creat PROIECTUL MATHS IS ALL AROUND.
Sperăm că prin diverse activități pe care le-am planificat pentru elevii noștri am reușit
să îi facem să muncească mai mult, să înțeleagă și poate să găsească subiectul mai
interesant. Motivația noastră a fost cea de a spori interesul elevilor noștri pentru
matematică, oferindu-le diverse activități care sunt practice și aplicabile în viața reală. Am
vrut să accentuăm rezolvarea problemelor ca o abilitate de bază pentru secolul 21.
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
- dezvoltarea competențelor de matematică ale elevilor
- creșterea gradului de conștientizare, a încrederii în sine și a motivației acestora în a face
față diferitelor situații (legate de matematică)
- schimbarea metodelor și materialelor educaționale utilizate de profesorii de matematică
(dar nu numai)
- dezvoltarea abilităților lingvistice ale elevilor, încrederea în sine, conștientizarea culturală
NUMĂRUL ȘI PROFILUL PARTICIPANȚILOR
Proiectul nostru a permis elevilor din 4 licee (școli reale, o școală de limbi străine, o
școală tehnică) din 4 țări europene diferite (Polonia, Bulgaria, Grecia, România) să se
reunească pentru a stabili înțelegerea lingvistică și interculturală. Au avut loc 4 întâlniri de
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proiect cu participarea cadrelor didactice și a elevilor (la acestea au participat 6 elevi și 2
profesori din școlile vizitatoare + elevi și profesori din școlile gazdă). Proiectul își propune să
implice elevi care provin din medii cu probleme sociale și financiare în proporție egală cu
elevii care provin din familii cu venituri medii.
ACTIVITĂȚI ȘI METODOLOGIE
Activitățile planificate pentru stimularea motivatiei elevilor de a învăța Matematica:
- Matematica cu o diferență - serie de lecții de Matematica desfășurate periodic in scoli;
- Matematica in Geografie/Biologie/Engleza/ Chimie, etc;
- o serie de lectii care arata importanta matematicii la aceste discipline;
- participarea anuala la Ziua Matematicii / Ziua Pi (jocuri, concursuri, workshop-uri etc);
- implementarea de noi metode si instrumente de predare de catre profesorii de diferite
discipline, in special Matematica (TIC, tablete, gamificare, învățare în aer liber etc.);
- ateliere și traininguri care se ocupă de mnemonici și metode eficiente de învățare;
- ateliere orientate spre locuri de muncă menite să-i facă pe elevi să înțeleagă că o mulțime
de locuri de muncă necesită abilități și competențe matematice;
- Maratoane de matematică;
- ateliere de câteva ore pentru abandonul școlar care se concentrează pe sarcinile de
examen;
- vânătoare pentru matematică - excursii în locuri interesante unde elevii pot atrage
interesul pentru Matematică și Știință;
- competiții și turnee.
REZULTATE ȘI IMPACT
-elevii și-au îmbunătățit competențele în multe domenii (matematică, engleză, TIC, abilități
de comunicare, încredere în sine etc.)
- profesorii și-au îmbunătățit competențele - noi metode și instrumente vor fi folosite de
profesori
- școlile au devenit mai prietenoase cu elevii și mai atractive pentru viitorii elevi
- sunt multe rezultate disponibile, cum ar fi - chestionare / concursuri pe țările partenere, o
broșură care conține toate planurile de lecție și materialele (Matematică cu o diferență ,
Matematică în ..., sarcini de concurs, Matematică / Idei de zi Pi) - în limbile proprii ale
partenerilor , o broșură care conține planurile de lecție, jocurile, sarcinile de concurență
efectuate în timpul întâlnirilor - în limba engleză (ambele broșuri vor fi disponibile online,
precum și publicate), site-ul proiectului și TS, blogurile elevilor, o broșură cu materiale
matematice în viața reală / planuri de lecție, filme, prezentări despre școli și orașe, calendar
matematică, anunțuri / reclame la matematică.
BENEFICII PE TERMEN MAI LUNG
Modificările introduse în proiect vor fi puse în practică în școli după finalizarea
proiectului, vor fi implementate noile atitudini și metode de predare, unele dintre ele putând
fi folosite și de alte școli.
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PRIMA ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE - LA COLEGIUL TEHNIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA - 18-22 NOIEMBRIE 2019
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a fost gazda primei activități din cadrul
proiectului MATHS IS ALL AROUND!, în perioada 18-22 noiembrie 2019. La această activitate
au participat 25 de reprezentanți ai celor 3 școli din Polonia, Grecia, Bulgaria și 20 de elevi și
profesori ai școlii gazdă.
Programul primei zile a început cu un cuvânt de bun venit din partea direcțiunii și cu
prezentarea echipelor și a școlilor partenere. După aceea, echipa gazdă a pregătit o
prezentare despre România, urmată de un quizz Kahoot cu întrebări despre țara noastră.
Câștigătorii au fost premiați și aplaudați de toată audiența.

Apoi s-au organizat activități/jocuri nonformale de icebreaking și team building, care
au adus buna dispoziție și au condus la cunoașterea participanților.

A urmat primul workshop susținut de dna prof. Andreea Țui, aplicatii ale matematicii
în geografie, cu determinarea distanțelor dintre orașele școlilor partenere, a coordonatelor
geografice și a diferențelor de fus orar dintre diferite orașe ale lumii.
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Programul celei de a doua zile a început cu competiția de matematică, cu trei părți:
prima - un quizz Kahoot, a doua parte - un test scris - iar ultima - un set de probleme
distractive. Elevii au lucrat în echipe de câte 2, punctajul fiecarei echipe contribuind la
punctajul final pe țări. Elevii oaspeți s-au descurcat foarte bine, pe primul loc situându-se
echipa din Bulgaria, urmată de Grecia și Polonia.

A urmat workshopul susținut de dna profesoara Valerica Ignătescu, despre aplicații
ale matematicii în chimie, un workshop care a combinat experimentele cu partea de calcul
matematic.

După amiază s-a vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei.
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Programul celei de a treia zile a început cu o reuniune a coordonatorilor, în care s-au
discutat sarcinile viitoare din cadrul proiectului și apoi a continuat cu workshopul - Aplicații
TIC ale matematicii, legate de utilizarea Excel pentru ridicarea graficelor de funcții și pentru
rezolvarea grafică a unui sistem de 2 ecuații cu 2 necunoscute.

Următorul workshop a fost dedicat aplicațiilor matematicii în cadrul fizicii,
propunându-se determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul pendulului simplu.
Workshopul a fost susținut de dl profesor Constantin Dumitru.

După amiaza s-a efectuat o vizită la Universitate și la Planetariu. Elevii au asistat la
prezentări ale cercetărilor de la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, au vizitat
laboratoarele și au avut parte și de o demostrație însoțită de muzică a bobinei Tesla.
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Programul celei de a patra zile a fost dedicat matematicii în cultură și arhitectură,
vizitându-se atelierul de ceramică neagră de la Marginea, mânăstirea Sucevița, mănăstirea
Moldovița și mănăstirea Voroneț.

Programul ultimei zile a început cu două workshopuri de matematică distractivă
susținute de doamnele profesoare Narcisa Macovei și Daniela Niță. Elevii au participat la
jocuri cu numere și au învățat să joace sudoku.

După matematica distractivă, s-a prezentat twinspace-ul proiectului pe
etwinning.net, elevii având ocazia să lase testimoniale legate de activitățile la care au
participat timp de 1 săptămână. Un chestionar de evaluare online a fost completat de toți
participanții.
Certificatele de participare au fost acordate într-un cadru festiv.
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A DOUA ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE - RYDULTOWY, POLONIA,
15-18 NOIEMBRIE 2021
În perioada 15-18 noiembrie 2021, 6 elevi si 2 profesori ai Colegiului Tehnic de
Industrie Alimentară Suceava au participat la a doua activitate de învățare din cadrul
proiectului MATHS IS ALL AROUND! Gazdă a activității a fost Liceum Ogolnoksztalcace im.
Noblistow Polskich, Rydultowy, Poland. Au mai participat, fizic, 4 elevi și 2 profesori de la
3rd Lyceum of Veria, Grecia și online elevi și profesori de la Chastna Profilirana Gimnazia s
Chuzhdoezikovo Obuchenie Chelopech, Bulgaria.
15 noiembrie 2021
Prima zi a început cu discursul de bun venit din partea directorului școlii, care a
continuat cu o prezentare scurtă a echipelor participante.
În continuare elevii au participat la un workshop de integrare, cu diverse activități,
echipe mixte și bună dispoziție, rezultatul fiind cunoașterea și cooperarea între participanți.

A urmat vizitarea școlii gazdă.

După vizita în școală, elevii gazdă au prezentat câteva informații despre Polonia,
urmând un Kahoot-quiz, la care unul dintre elevii noștri a luat locul III.
Următoarea activitate fiind workshopul: Funny Maths- how observant are you?, unde
le-au fost testate atenția și logica.
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Prima zi s-a încheiat cu vizitarea obiectivelor importante ale orașului Rydultowy.

16 noiembrie 2021
A doua zi a fost dedicată vizitării orasului Cracovia, însoțiți de un ghid. La sfârșitul
vizitei, elevii trebuind să rezolve niște cerințe legate de locurile vizitate.
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17 noiembrie 2021
Ziua a început cu Competiția internațională de matematică, apoi workshopurile:
Math with a difference-it is so logical, Math in IT- fractals, Funny Maths- mathematical hare
and hounds. La sfârșit au fost premiați câștigătorii.Toți elevii de la școala noastră au câștigat
premii.
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18 noiembrie 2021
Ultima zi a vizitei a început cu un workshop Maths in English, unde participanții au
rezolvat exerciții de gramatică folosind logica matematică.

A urmat competiția It does body good-maths in real life.

La final, după evaluarea activităților și interviurile luate participanților, s-a desfășurat
Ceremonia de acordare a certificatelor.

Ziua s-a încheiat cu o vizită în orașul Rybnik, unde elevii din Polonia ne-au însoțit,
prezentându-ne obiectivele importante.
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prof. Daniela Niță și prof. Narcisa Macovei
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A TREIA ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE LA PRIVATE ENGLISH LANGUAGE
SECONDARY SCHOOL CHELOPECH, BULGARIA
A treia activitate de învățare din cadrul proiectului Maths is all around! 2019-2022 a
avut loc la scoala parteneră Private English Language Secondary School - PELSS- Chelopech,
Bulgaria, în săptămâna 28 martie- 1 aprilie 2022. La această activitate au participat din
partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 6 elevi și 2 profesori: prof. Violeta Iacentiuc,
prof. Andreea Țui și elevii: Patricia Ciotoi (XII E), Andreea Batinaș (XII E), Alexandra
Macoveiciuc (X C), Claudia Amagdalinei (X A), Denis Nichițelea (X C) și Alexandru Cornea (X
A).

Prima zi a început cu un călduros bun venit din partea școlii gazdă, elevii bulgari
așteptând oaspeții cu pâine și miere. A urmat un cuvânt de bun venit din partea conducerii
liceului, apoi elevii au avut oportunitatea să se cunoască prin intermediul jocurilor
nonformale.
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Am început apoi prima activitate - prezentarea Bulgariei și apoi testul Quizziz "Ce știi
despre Bulgaria?". Elevii romani au obținut rezultate bune la acest test.

Programul a continuat cu o lecție de chimie distractivă în care s-au preparat
"cocktailuri" frumos colorate din diferite substante chimice, s-au obținut apoi prin reacții
chimice efecte spectaculoase ca degajare puternică de fum sau spumă.
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După lecția de chimie a urmat lecția de fizică. Elevii au fost împărțiți pe grupe și au
realizat mai întâi o "hologramă 3D" proiectată cu ajutorul unei piramide transparente
așezată central pe un telefon care derula 4 imagini identice. Prin intermediul reflexiei se
creeaza această imagine care are aspectul unei holograme.

Al doilea experiment a fost un pic mai complex și a presupus realizarea unei figuri
geometrice pe o foaie, apoi trasarea de puncte egal departate pe această figură. Cu ajutorul
unui compas, s-au trasat zgârieturi - arce de cerc intre punctele figurii și un CD fixat la
distanță mică de figura geometrică aleasă. Cei care au reușit trasarea acestor arce de cerc au
putut observa pe CD imaginea luminoasă a punctelor alese inițial.

A urmat competiția de matematică între cele 4 țări partenere, organizată foarte bine
de școala gazdă, sub forma de 7 stații de lucru cu sarcini diferite, pe la care toate echipajele
au trecut pentru a le rezolva. Echipa română obținut locul III în această competiție.
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În ultima parte a zilei a fost organizată întâlnirea cu reprezentanții companiei Dundee
Precious Metals, companie care patronează școala privată PELSS. Ni s-a prezentat modul în
care funcționează mina de metale pretioase (Cu, Au) din Chelopech, o mină modernă la 600
m sub pamant, in care minerii actionează tablete și operează mașini, cu totul altceva decât în
trecut. De asemenea reprezentanții companiei ne-au prezentat drona care realizează imagini
3D, si au scanat fiecare echipa pentru a le realiza o "fotografie" 3d în câteva secunde.

A doua zi a fost organizată vizita la capitala Bulgariei, Sofia. Din nou elevii și profesorii
au fost împărțiti în 4 grupe și au avut parte de o vânătoare de comori în centrul Sofiei,
descoperind singuri obiectivele turistice importante și având de completat o fișă cu
informații.
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A treia zi activitățile s-au realizat în localitatea vecina Chavdar, o localitate care
accesat fonduri europene reușind să atraga multi turisti la muzeele nou realizate și la parcul
de aventură.

După un bun venit urat chiar de primarul localității ne-am îndreptat către brutăria din
localitate, patronata de o fostă profesoară a scolii PELSS. Am invatat despre modul în care se
realizează pâinea, iar apoi am realizat covrigi pe care i-am lasat la cuptor cand am plecat,
urmând să îi primim mai târziu.

Am plecat spre muzeul etnografic, unde au avut loc mai multe ateliere. Primul a fost
un exercițiu de antreprenoriat, in care fiecare echipa a trebuit sa realizeze un prototip de
papusă tradițională, cumpărând materialele necesare, în așa fel încât să existe și un profit.
Echipele s-au descurcat foarte bine, dând dovadă de multă creativitate, păpușile realizate
fiind premiate la finalul activităților.
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A doua activitate a constat in vizita unei case traditionale vechi, prezentarea unui joc
vechi - moara/- pe care îl avem și noi, rezolvarea de mai multe puzzle-uri cu broderii
tradiționale bulgarești.

După aceste activități am vizitat Muzeul Neolitic și parcul de aventura, ambele aflate
într-un cadru natural de excepție. Covrigii pe care i-am facut în prima parte a zilei, i-am
primit pentru a-i rostogoli pe un deal, pentru noroc (!) și apoi i-am mâncat cu mare poftă.
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În a patra zi ne-am întâlnit mai intâi la școală pentru a lucra la jocul de cărți care este
produs final al proiectului Memory Box - Maths&Culture Board Game, cu imagini
reprezentative pentru cele patru țări partenere și întrebîri legate de acestea dar conectate și
cu matematica.

Apoi am plecat spre Panagyurishte, o localitate care are un muzeu de istorie modern,
celebru pentru tezaurul tracic de aur. De asemenea elevii au primit fișe cu sarcini legate de
lucrurile aflate în muzeu, dar și în casele deosebite care fac parte din acest muzeu.
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Ultima zi a fost dedicată evaluării activităților și înmânării certificatelor.

Putem aprecia activitățile realizate de școala PELSS ca fiind deosebite, mai ales în
contextul pandemic actual. Elevii și profesorii au făcut un real schimb de experiență,
mobilitatea din Bulgaria fiind una foarte reușită.
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ULTIMA ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE LA LICEUL NR. 3 DIN VERIA,
GRECIA, 20 – 24 IUNIE 2022

La ultima activitate de învățare desfășurată în perioada 20-24 iunie 2022, au
participat din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară doamnele profesoare Violeta
Iacentiuc și Daniela Niță, și elevii Claudia Ciornei (XI E), Elisa Cardinali (XI D), Răzvan Bejinariu
(XI E), Vlăduț Abiculese (XI E), Marian Bujor (XI D), Rareș Demediuc (XI D).

Activitățile din prima zi au început cu un cuvânt de bun venit din partea conducerii
liceului, iar apoi s-a realizat o prezentare a regiunii școlii gazdă, precum și a programului
săptămânii. Pentru această întâlnire, fiecare școală a realizat un scurt film - reclamă la faptul
că matematica este peste tot în jurul nostru. Fiecare dintre cele 4 filme au fost apreciate cu
multe aplauze de către participanți.
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Apoi s-a realizat un set de jocuri nonformale pentru ca elevii din cele 4 țări să se
cunoască și să lucreze în echipă.

A doua zi a avut loc un workshop în cabinetul de informatică, în care elevii au învățat
și au realizat multe aplicații despre simetrie, geometrie și funcții matematice utilizând
Scratchpad și Geogebra. Sarcinile de lucru au fost interesante și fiecare dintre elevi a reușit
să le finalizeze cu succes.

După finalizarea workshopului a avut loc competiția de matematică, sub forma unui
test Kahoot, cu întrebări din activitățile workshopului desfășurat. Echipa din Polonia și-a
adjudecat primul loc la acest concurs.
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În a treia zi am realizat vizita la Muzeul arheologic din Vergina, unde se află patru
morminte antice, dintre care cel mai important este mormântul regelui Philip al II-lea, tatăl
lui Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare. Un muzeu impresionant, modern și unde am
aflat lucruri importante despre istoria regiunii.

A urmat un workshop interesant, elevii având ca sarcini de lucru să realizeze un nod
antic, să traseze un model grecesc pe hârtie milimetrică și să croiască din hârtie o căciulă
macedoniană.

A patra zi a început cu vizita la primăria localității Veria, unde primarul și consilierii săi
ne-au urat bun venit și succes în proiectul nostru.
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Apoi am refăcut legătua dintre Matematică și Arheologie, de data aceasta vizitânduse museul din localitatea Veria, unde a avut loc un alt workshop pentru a aplica matematica
în arheologie.

Elevii au trebuit să calculeze masa unuia dintre exponatele muzeului și să ofere soluții
pentru mutarea acestuia pentru restaurare. Apoi, fiecare echipă a prezentat atât date despre
exponat, cât și rezultatele calculelor și soluțiile găsite pentru mutare.

În ultima zi a fost organizată vizita orașului Thessaloniki, un oraș mare și plin de
istorie. S-a realizat un tur al orașului cu ghid și s-au vizitat biserica Sf. Dumitru și Turnul Alb.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: SĂ ÎNMULȚIM .... ALTFEL!

Clasa a IX – a B
Profesor: Țui Andreea Rodica
Tema: Să înmulțim ... altfel! (atelier de recreații matematice)
Durata activității: 2 ore
Scopul activității:
 Formarea la elevi a unor deprinderi de calcul rapid și atractiv.
Obiectivele activității:
 Să consolideze cunoștințele despre proprietățile operațiilor cu numere și să le aplice
selectiv.
 Să aplice corect metodele de calcul învățate (înmulțirea chinezească, înmulțirea cu
tabel)
 Să aprecieze caracterul ludic al activității.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Material didactic utilizat: fișe de lucru.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenției, fișe de
lucru, concurs pe echipe, autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC:
1) MOMENT ORGANIZATORIC
Profesorul explică modul de desfășurare al activității, precum și obiectivele acesteia.
Profesorul propune două exerciții de dezghețare:
Înmulțirea cu 9:
Unele particularităţi ale operaţiilor aritmetice cu numere întregi sunt legate de cifra 9. Orice
proprietate a cifrei 9 pe care aţi sesizat-o poate servi ca pretext pentru cele mai variate
distracţii matematice. Cunoaşteţi, de pildă, regula divizibilităţii cu 9: un număr se împarte la
9 dacă suma cifrelor din care este compus se împarte la 9. De aici rezultă ca suma cifrelor
produsului oricărui număr cu 9 este egală cu nouă sau cu un multiplu al lui (adică se divide cu
9). De pildă, 354 x 9 = 3186, atunci 3 + 1 + 8 + 6 = 18 (se împarte la 9). De aceea, când un elev
din clasa întâi se plângea că ii vine greu să memoreze tabla înmulţirii primelor zece numere
cu 9, tatăl lui i-a recomandat o metodă simplă, aceea de a-şi ajuta memoria cu degetele de la
mână. Iată această metodă:
Prin mişcarea unui deget. Aşezaţi ambele mâini pe masă si întindeţi degetele. Fiecare deget
de la stânga la dreapta va reprezenta numărul ordinal corespunzător: primul din stânga - 1,
al doilea - 2, al treilea - 3, al patrulea - 4, al zecelea - 10. Avem de înmulţit, de pildă, oricare
din primele zece numere cu 9. Pentru aceasta este suficient, fără să ridicaţi mâinile de pe
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masă, să ridicaţi degetul care reprezintă deînmulţitul. Atunci numărul degetelor aflate în
stânga celui ridicat va reprezenta numărul zecilor din produs, iar numărul degetelor din
dreapta lui - numărul unităţilor.
Exemplu: avem de înmulţit 7 cu 9. Aşezaţi mâinile pe masă şi ridicaţi al şaptelea deget; în
stânga degetului ridicat se află 6 degete, iar în dreapta 3. Aşadar rezultatul înmulţirii lui 7 cu 9
este 63.

Această înmulţire mecanică, uimitoare la prima vedere, va deveni limpede îndată ce ne vom
reaminti că suma cifrelor fiecărui produs din tabla înmulţirii cu 9 este egal cu 9, iar numărul
zecilor din produs este întotdeauna mai mic cu 1 decât numerele pe care le înmulţim cu 9.
Prin ridicarea degetului corespunzător subliniem tocmai acest lucru, şi prin urmare ...
înmulţim.
Mâna omului este una din primele maşini de calculat.
Cum să ridici la pătrat un număr care se termină cu 5?
Ce vrem să facem este să ridicăm la pătrat (ori să înmulţim cu sine însuşi) un număr ce se
termină cu cifra 5, ca de exemplu 45 ori 85 ori 125. Desigur, există calea folosirii
calculatorului, a unui creion şi a unei bucăţi de hârtie ori, pentru cei mai versaţi în ale
calculelor, efectuarea înmulţirii în minte. Pentru cei care vor să ştie o scurtătură, o cale mai
uşoară de a face calcule cu numere ce se termină în 5, iată reţeta:
Iată regulile pe care trebuie să le urmăm:
- întotdeauna rezultatul ridicării la pătrat unui număr ce se termină cu 5 va avea ultimele
două cifre 25.
- rezultatul va începe cu produsul dintre prima cifră a numărului şi următoarea cifră luată în
ordine crescătoare.
Complicat? Ne vom lămuri imediat prin câteva exemple...
a. Aşadar, 45 * 45= _ _ _ _.
Ultimele cifre vor fi mereu 25, deci acum ştim că 45 * 45 = _ _ 25.
Cum aflăm primele cifre ale rezultatului? Înmulţim 4 (prima cifră a numărului 45)
cu 5 (următoarea cifră după 4).
Prin urmare, 4 * 5 = 20, iar rezultatul final va fi 45 * 45 = 2025.
b. 85 * 85 = _ _ _ _
85 * 85 = _ _ 25,
8 * 9 = 72 => 85 * 85= 7225.
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c. 105 * 105 =_ _ _ _
105 * 105 = _ _ 25
10 * 11= 110
105 * 105 = 11025
Simplu, nu?
2) TESTAREA INIȚIALĂ ȘI DISCUTAREA ACESTEIA
Pentru a testa cunoștințele elevilor în ceea ce privește câteva artificii de calcul, aceștia
primesc o fișa de lucru (Fișa nr 1). Se comentează oral exemplele din fișa de lucru, apoi elevii
lucrează individual.
3) PREZENTAREA NOULUI CONȚINUT
Profesorul va prezenta două metode deosebite de înmulțire, înmulțirea chinezească și
înmulțirea cu tabel.
A. ÎNMULȚIREA CHINEZEASCĂ
Această metodă rapidă de înmulțire se bazează pe faptul ca n linii paralele
intersectează alte m linii paralele în n  m puncte.
Astfel, pentru fiecare număr ce se înmulțește, se consideră câte un grup de drepte
paralele – corespunzătoare cifrei unităților, a zecilor, a sutelor etc. Punctele de intersecție a
dreptelor paralele vor indica rezultatul astfel:
o cifra unităților e dată de numărul de puncte
din intersecția dreptelor ce arată unitățile;
o cifra zecilor e dată de intersecția dreptelor
zecilor cu unitatile;
o cifra sutelor e dată de intersecția dreptelor
ce indică zecile.

B. ÎNMULȚIREA CU TABEL
Metoda “înmulțirii cu tabel” se realizează cu ajutorul unui tabel (de unde îi provine si
numele), care separă toate înmulțirile de adunări.
Etapa I – Desenare – cu 3 faze:
 Tabelul: Se consideră un tabel, ce are câte o coloană pentru fiecare cifră a primului
număr și câte o linie corespunzătoare fiecărei cifre a celui de-al doilea număr.
 Factorii: Primul factor al înmulțirii se scrie deasupra tabelului, iar cel de-al doilea
factor se scrie în dreapta tabelului.
 Diagonalele: Fiecare pătrat al tabelului este împărțit de o diagonală ce pleacă din
colțul dreapta-sus.
Etapa II – Calcule – cu 3 faze:
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Înmulțirile: Se completează fiecare pătrat al tabelului cu produsul cifrelor de pe linia
și coloana corespunzătoare, astfel: deasupra diagonalei se scrie cifra zecilor, iar sub
diagonală – cifra unităților.
 Adunările: Se adună cifrele de pe fiecare diagonală (din tabel), iar sumele se scriu la
capătul de jos al diagonalei (sub tabel și în stânga tabelului), începând de la colțul din
dreapta-jos al tabelului. Dacă suma cifrelor de pe o diagonală este mai mare decât 9,
se scrie în afara tabelului doar cifra unităților, iar cifra zecilor se scrie în diagonala
următoare, urmând să fie adunată cu cifrele de pe acea diagonală.
 Citirea rezultatului: Cifrele rezultatului se citesc în sens invers acelor de ceasornic (în
ordinea vertical-orizontală).
Utilitatea acestei metode rapide de înmulțire se poate observa mai ales în cazul
înmulțirii unor numere foarte mari. Iată schema înmulțirii numărului 23.958.233 cu
numărul 5.830 – înmulțire care, efectuată în mod clasic, ar necesita foarte mult timp și ar fi
mai predispusă la erori decât în cazul folosirii metodei “înmulțirii cu tabel”.

4) FIXAREA ȘI CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR
Într-o primă etapă se rezolvă câteva înmulțiri prin cele două metode, pentru ca elevii să
deprindă algoritmul.
În a doua etapă, se împart elevii în patru grupe, fiecare grupă având de efectuat o
înmulțire cu metoda chinezească și o înmulțire cu tabel. Fiecare grupă scrie pe foi flipchart și
apoi prezintă colegilor rezultatele obținute. Se poate realiza și o confruntare a rezultatelor cu
calculatorul sau înmulțind tradițional.
5) VERIFICAREA CONEXIUNII INVERSE
Pentru evaluarea finală, elevii primesc fișa 3, pe care o rezolvă individual. Apoi se
comentează exercițiile respective la tablă, iar elevii își corectează propriile lucrări.
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FIȘA 1 (evaluare inițială)
1) Calculați cât mai rapid, după exemplele date:
Exemple: 66  5  66 10: 2  660: 2  330
43 25  43100: 4  4300: 4  1075
a) 28  5 
b) 173  5 
c) 72  25 
d) 49  25 
2) Folosind distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere, calculați:
Exemple: 18  9  18  10  1  180  18  162

26 11  26  10  1  260  26  286
a)
b)
c)
d)

47  9 
123  9 
15  99 
176 11 

2
2
3) Folosind formula  a  b  a  b   a  b , calculați:

Exemplu: 23 17   20  3 20  3  202  32  400  9  391
a) 29  31 
b) 102  98 
c) 43  57 

FIȘA 2 (lucru pe grupe)
Grupa I
1) Calculați, folosind metoda chinezească 213 12 .
2) Calculați, folosind metoda cu tabel 2351 325 .
Grupa II
1) Calculați, folosind metoda chinezească 132  22 .
2) Calculați, folosind metoda cu tabel 4351 612 .
Grupa III
1) Calculați, folosind metoda chinezească 312  23 .
2) Calculați, folosind metoda cu tabel 2561 425 .
Grupa IV
1) Calculați, folosind metoda chinezească 412  21 .
2) Calculați, folosind metoda cu tabel 2514  263 .
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FIȘA 3 (evaluare finală)
1)
Calculați, cât mai rapid, folosind metodele studiate în cadrul activității ”Să înmulțim
... altfel!” :
a) 108  9 
b) 57  99 
c) 63 11 
d) 81 5 
e) 123  25 
f) 105  95 
2) Calculați, folosind înmulțirea chinezească 23  21.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: PROGRESII ARITMETICE

anageent”
Data: 8.12.2021
Clasa: a IX-a C
Profesor: Macovei Narcisa
Disciplina: Matematică
Tema lecţiei: PROGRESII ARITMETICE
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii.
Competenţe specifice:







Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii.
Recunoaşterea unor proprietăţi ale unor şiruri în scopul caracterizării acestora ca
fiind progresii.
Identificarea unor formule de recurenţă pe bază de raţionamente de tip inductiv.
Analiza datelor în vederea aplicării unor formule de recurenţă sau a raţionamentului
de tip inductiv în rezolvarea problemelor legate de calculul sumei şi a anumitor
termeni dintr-o progresie.
Asocierea unei situaţii – problemă cu un model matematic de tip şir, progresie.

Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a
perseverenţei şi a capacităţii de concentrare.
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3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi
eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor
situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa
socială şi profesională.
STRATEGII DIDACTICE:





Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul
individual, descoperirea dirijată inserate in GOOGLE CLASROOM cu extensia INSERT
LEARNING
Modul de organizare al clasei: FLIPPED CLASROOM -sincron
Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; obesrvarea; aprecierea
corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).
RESURSE MATERIALE:

Materiale didactice: google clasroom, insert learning, fișa cu repere teoretice si aplicații,
calculator, videoproiector, youtube
Locul: laboratorul de informatica.
Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual matematică clasa a IX M. Burtea,
G.Burtea, Ed. Carminis, culegere probleme clasa a IX Ed. Campion, resurse educationale
deschise, culegere de teste bacalaureat Ed. Campion.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Lecţia se poate defăşura fizic cât şi exclusiv on-line. În sistem hybrid se foloseşte
videoproiectorul pentru ca elevii din clasă să vizualizeze corespunzător materialele de pe
Classroom şi de pe tableta profesorului iar cei de acasă pot urmări lecţia prin share-screen.
Etapa de pregătire a lecţiei
1. Profesorul selectează anterior zilei de
desfăşurare a lecţiei materiale filmate suport
pentru însușirea cunoştinţelor necesare la oră
de către elevi, în sistem asincron, individual,
elevii sunt invitaţi să urmarească materialele şi
să îşi noteze repere teoretice reprezentative.
Materialele pot fi programate să devină vizibile
pentru elevi pe Classroom cu o zi înainte de
oră.

36

2. Profesorul selectează reperele teoretice necesare lectiei,filme cu progresii aritmeticeteorie, exercitii rezolvate de pe canalul youtube, exerciţii din manual, culegeri sau alte surse
(Internet, fişe personale concepute ca material didactic) şi realizează un material de lucru
care să acopere diverse tipuri de itemi şi cerinţe.
Materialul poate fi tehnoredactat sau realizat folosind aplicaţia CamScann de pe
telefon care realizează capturi ale exerciţiilor şi le transformă în materiale în format .pdf.
Aceste fişe pot fi salvate pe Drive pentru a fi utilizate şi la alte clase paralele sau în alte etape
de lucru (recapitulare pentru teză sau recapitulare pentru examenul de Bacalaureat). Fişa
poate fi programată să se posteze şi ea anterior lecţiei sau în dimineaţa orei programate
pentru aprofundare.
Etapa desfăşurării lecţiei propriu-zise:
1. Ora se desfăşoară fizic (dar la fel de bine poate fi realizată pe Meet din Classroom). La
începutul orei se face prezenţa şi se discută cu elevii referitor la materialele suport postate
pe Classroom. De asemenea, se verifică situaţia temelor atribuite pentru ziua respectivă.
(aprox. 5 minute)
2. Se deschide google clasroom,lectia este postata și pe videoproiector şi elevii sunt invitaţi
să înceapă să lucreze pornind de la provocarea de a rezolva două probleme scrise pe tabla
din variantele de bacalaureat 2022. Pentru a încuraja elevii, profesorul pune la dispozitie
modele de rezolvare filmate dar si sub forma de fișă de lucru.
3. Elevii lucrează independent la exerciţiile propuse şi sunt încurajaţi să îşi exprime ideile
privind modul de rezolvare fie prin postarea rezolvărilor din caietele proprii pe Classroom, pe
care ulterior profesorul le prezintă prin share-screen colegilor, sau dictând profesorului
etape ale rezolvării sau, eventual, corecţii la rezolvări.

4. Profesorul ofera feed-back la rezovările corecte şi la ideile interesante, face şi evaluare
după mai multe intervenţii ale aceluiaşi elev, deschide tema de zi încărcată de elevii
respectivi, realizeaza o evaluare a temei – folosind adnotări cu Kami şi adaugă comentarii
private referitoare la temă. De asemenea, elevul/elevii primeşte/primesc notă, sau
acumulează puncte bonus pentru activitatea din clasă.
Această etapă este gândită să dureze aproximativ 35-40 de minute.
Etapa de finalizare a lecţiei – 5 minute
Se concluzionează referitor la aspectele importante observate în timpul rezolvării
exerciţiilor şi se prezentă tema. Aceasta poate fi formulată sub forma finalizării fişei începute
în clasă sau se poate atribui o tema nouă (pentru eficienţă este util ca şi această temă să fie
programată pentru postare pe Classroom la finalul orei). De asemenea unele exerciţii pot fi
date ca temă cu caracter obligatoriu, altele facultative. Toate aceste precizări se fac pe
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Classroom în zona de descriere a temei. Tot acolo se stabilesc termenul limită de rezolvare şi
postarea temei de către toți elevii sau se pot
atribui teme specifice elevilor cu dificultăţi
sau celor cu aptitudini superioare.
Pentru animarea activităţii se discută
rezolvările primite in insert learning de catre
profesor. Se realizeaza astfel o clasificare a
raspunsurilor corecte si o notare adecvata a
raspunsurilor corecte.
Notele pot fi anuntate direct sau se
pot transmite elevilor în comentarii private
cu
observaţii de feed-back.
De asemenea este agreeată de elevi activitatea pe aplicaţii care pun la dispoziţie sub
formă gratuită materiale, teste, fişe de exerciţii utile pentru elevi ca antrenament.
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Prezint atașat și o varianta tradițională de lecție cu aceasta temă, pentru cazul în care
varianta de mai sus nu poate fi aplicată din diferite motive.

Etapele lecţiei

Conţinutul lecţiei

Metode

Modul de Procedee
organizare de
evaluare

1.
Moment Verificarea prezenţei elevilor, Converorganizatoric
notarea absenţelor în catalog.
saţie

Frontal

Verificarea temei prin sondaj,
prin confruntarea rezultatelor,
2.
Captarea
Converiar dacă există probleme
atenţiei
saţie
nerezolvate, acestea se rezolvă
la tablă.

Frontal
Individual

Frontal

Observare
a elevilor

Frontal

Analiza
răspunsurilor

3. Anunţarea Se anunţă clasa că lecţia Converprezentată
se
intitulează saţie
temei
Progresii aritmetice, se prezintă
competenţele
Definiţie. Un şir (a n ) n1 pentru
care fiecare termen, începând
cu al doilea, se obţine din
precedentul prin adăugarea
aceluiaşi număr r se numeşte
progresie aritmetică. Numărul r
Converse numeşte raţia progresiei.
saţie
Dacă (a n ) n1 este progresie
Explicaţie
4.
Dirijarea aritmetică avem
a2  a1  r , a3  a2  r ,…,
învăţării
Problemaa n  a n 1  r , n  2 (relaţia
de tizarea
recurenţă)
Şirul
(a n ) n1 este

progresie Exerciţiul

aritmetică dacă arătam că
diferenţa
a
doi
termeni
consecutivi
a n 1 ,
a n este
constantă.
Orice progresie aritmetică este
bine definită dacă se cunosc
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Analiza
răspunsurilor

Individual

primul termen şi raţia.
Aplicaţii:
 Şirul cu termenul general
este
an  n  3, n  2 ,
progresie aritmetică.
 Şirul cu termenul general
bn  2  3n , n  2 nu este

progresie aritmetică.
Progresia aritmetică (a n ) n1
este un şir strict crescător, dacă
raţia r >0 şi strict descrescător
dacă raţia r <0.
Formula termenului general.
Dacă şirul (a n ) n1 este o
progresie aritmetică având
primul termen a1 şi raţia r,
atunci termenul general a n are
forma
a n  a1  (n  1)r ,
n  2
Demonstraţia se realizează prin
metoda inducţiei matematice.
Aplicaţii:
 Scrieţi primii trei termeni
ai progresiei aritmetice,
unde a1  2, r  3 .
 Scrie

termenii

a4 , a11

pentru progresia ce are
a1  1, r  2
O proprietate importantă a
progresiilor aritmetice este cea
legată de faptul că şirul (a n ) n1
este o progresie aritmetică dacă
şi numai dacă orice termen al
său, începând cu al doilea, este
medie aritmetică a termenilor
vecini
lui,
adică
dacă
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an1  a n1
, n  2 .
2
Trei numere x, y, z sunt în
progresie aritmetică dacă şi
xz
numai dacă y 
.
2
Aplicaţii:
an 

 Să se determine al 21-lea
termen
al
progresiei
aritmetice (a n ) n1 , unde
a3  12, a10  54 ,.
 Să se determine numărul
real x, ştiind că numerele x
– 4, x+2 şi 2x + 2 sunt
termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
Suma oricăror două numere
egal depărtate de numerele
extreme (a k  a n k 1 ) este egală
cu suma numerelor extreme
a1  a n .
Suma primilor n termeni ai
progresiei aritmetice (a n ) n1
este dată de formula
n
( a  an ) n
S n   ak  1
, n  2
2
k 1
, sau

Sn 

2a1  n  1r n
2

.
Aplicaţie:
 Să se calculeze suma
primilor 20 de termeni ai
progresiei
aritmetice
dacă a1  4, r  3 .
Conversaţie

Fişă de lucru
5.Intensificare
a retenţiei

Explicaţie
Problematizarea
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Frontal
Individual

Analiza
răspunsurilor

Exerciţiul
Învăţarea
prin
descoperire
6. Asigurarea Fişă de lucru
feed – backului

7. Evaluare

Muncă
independentă

Aprecierea elevilor care
răspuns în timpul lecţiei

au Conversaţie

Problemele rămase nerezolvate Conver8.
Tema din fişă
saţie
pentru acasă
Explicaţia
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Individual

Frontal
Individual

Frontal

Analiza
răspunsurilor

Fişă de lucru

Completaţi:
1.

a30  .......

a1  .......
Fie progresia
aritmetică în care
a50  80 , r  2

S12  .......
S100  .......
2. Completaţi tabelul
a₂ = -1

a₃ = 4

r=

S14=

a5  12

a19  19

a31 

a9  a7 

a1  33

S26  1053

r=

a11 

n 
3. Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma S n  n   1  . Să
4 
se determine primul termen şi raţia progresiei.

 a1  a5  50
4. Termenii unei progresii aritmetice satisfac relaţiile 
. Să se determine n
a2  a6  120
ştiind că S n  30 .
5. Determină x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt în progresie aritmetică.
6. Să se rezolve ecuaţia: 1  5  9  ...  x  780 .
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: APLICAȚII ALE
DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE
Școala: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Profesor: Niță Daniela-Elena
Data : 13-XII-2021
Disciplina: Matematică
Clasa: a XI-a A
Unitatea de învățare: Determinanţi
Lecția: Aplicaţii ale determinanţilor în geometrie
Tipul lectiei: Mixtă
Durata: 50 min
COMPETENȚE GENERALE :
a) Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite;
b) Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a terminologiei și a procedurilor de calcul ;
c) Dezvoltarea capacităților de rezolvare de probleme.
COMPETENTE SPECIFICE:
a) Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu determinanţi în contexte variate;
b) Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor.
c) Determinarea unor analogii între proprietăţile determinanţilor şi utilizarea acestora
în rezolvarea unor ecuaţii.
COMPETENȚE DERIVATE:
a) să determine ecuaţia unei drepte folosind determinanţii de ordinul 3;
b) să cunoască şi să aplice condiţia de coliniaritate a trei puncte;
c) să determine aria unui triunghi cu ajutorul determinanţilor;
d) să-şi formeze priceperile şi deprinderile necesare de a rezolva probleme folosind
aceste noţiuni.
CONDIȚII PREALABILE:
Elevii au cunoștințe despre: calculul determinanţilor de ordin 2 şi 3, diferite forme
pentru ecuaţia unei drepte în plan, calculul distanţei de la un punct la o dreaptă şi
determinarea ariei unui triunghi.
METODE ŞI PROCEDEE DE INSTRUIRE: metoda Flipped classroom, generare cod qr,
conversaţia, problematizarea, descoperirea, expunerea, explicaţia, exerciţiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Tablă inteligentă, calculator, videoproiector, tablă, marker, fișe
de lucru, manual, internet.
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BIBLIOGRAFIE
 Programa școlară pentru clasa a XI-a ;
 Manual pentru clasa a XI-a, Marius Burtea, Georgeta Burtea;
 Internet;
 Aplicația Geogebra.
Desfășurarea lecției:
Moment organizatoric:
Profesorul face prezenţa. Stabilește liniștea și atmosfera propice învăţării.
Elevii raspund la salut și se pregatesc pentru începerea orei.
Captarea atenției
Elevii au primit ca temă, pe classroom, să afle informații despre „Aplicaţii ale
determinanţilor în geometrie” și să posteze, ca temă, informațiile găsite.

Profesorul va verifica ceea ce au postat elevii și va semnala eventualele greșeli.
Elevii vor răspunde la întrebări: De unde s-au informat? Au înțeles informațiile găsite?

Profesorul anunţă titlul lecţiei „Aplicaţii ale determinanţilor în geometrie” și precizează
obiectivele pe care dorește să le atingă.
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Elevii noteză titlul lecţie pe caiete și urmăresc obiectivele.

Prezentarea continutului și dirijarea învăţării
Ecuaţia dreptei determinată de două puncte distincte
Pornind de la ecuaţia dreptei determinată de două puncte distincte, vom determina o altă
formă pentru ecuaţia dreptei, scrisă cu ajutorul determinanţilor.
𝑥−𝑥𝐴

Fie punctele A(𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 )si B(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 )si ecuatia drepte AB:𝑥

𝐵 −𝑥𝐴

𝑦−𝑦𝐴

=𝑦

𝐵 −𝑦𝐴

, 𝑥𝐵 ≠ 𝑥𝐴 si 𝑦𝐵 ≠ 𝑦𝐴 .

Eliminând numitorii, se obtine forma echivalentă:(𝑥 − 𝑥𝐴 )(𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 ) − (𝑦 − 𝑦𝐴 )(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴 ) =
0.
𝑥 − 𝑥𝐴
𝑦 − 𝑦𝐴
Această scriere sugerează utilizarea determinantului: 𝑑𝐴𝐵 : |𝑥 − 𝑥 𝑦 − 𝑦 | = 0, scriere
𝐵
𝐴
𝐵
𝐴
care provine din determinantul de ordin 3 in care se scade 𝐿2 din celelalte și se dezvoltă
după 𝐶3 :
𝑥
𝑦 1
𝑑𝐴𝐵 : |𝑥𝐴 𝑦𝐴 1| = 0.
𝑥𝐵 𝑦𝐵 1
Relația reprezintă ecuatia dreptei determinata de punctele 𝐴(𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 ) si 𝐵(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 ), scrisă sub
formă de determinant.
Coliniaritatea a trei puncte în plan
Coliniaritatea punctelor 𝐴(𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 ), 𝐵(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 ) si 𝐶(𝑥𝐶 , 𝑦𝐶 ) cu ajutorul coordonatelor se
exprimă astfel: se scrie ecuatia dreptei ce trece prin doua dintre ele si se pune condiția ca
aceasta sa fie verificata de al treilea punct. Se obtine:
𝑥𝐴 𝑦𝐴 1
∆= |𝑥𝐵 𝑦𝐶 1| = 0.
𝑥𝐶 𝑦𝐶 1
Relatia reprezinta conditia de coliniaritate a trei puncte în plan scrisa sub forma de
determinant.
Aria suprafeței triunghiulare
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𝑥𝐴 𝑦𝐴 1
Dacă ∆= |𝑥𝐵 𝑦𝐶 1| ≠ 0 atunci punctele A, B, C sunt vârfurile unui triunghi.
𝑥𝐶 𝑦𝐶 1
Aria suprafeței triunghiulare determinate de punctele A, B, C se determină astfel:
1

𝐴𝐴𝐵𝐶 = 2 ∙ |∆|.

Formarea și fixarea cunoștinţelor
Profesorul propune spre rezolvare Fișa de lucru. Pentru primele 3 exerciții au fost generate
coduri QR.

Elevii, cu ajutorul telefonului, citesc codurile QR aflate în apropiere și rezolvă exercițiul
aferent. Primul care rezolvă exercițiu merge la tablă și scrie rezolvarea. Ceilalți verifică
rezolvarea și corectează în caiete.
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Profesorul verifică rezultatele cu autorul aplicației Geogebra.
1. Scrieți ecuația dreptei determinate de punctele A(1, 3) și B(2, 5).

2. Fie punctele A(-4, -2), B(2, 2), C(3, 0). Calculați aria triunghiului ABC.
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Asigurarea feed-back-ului
Profesorul verifică dacă elevii au înţeles prin recapitularea scurtă a formulelor noi.
Elevii răspund la întrebări.
Încheierea activităţii
Profesorul face aprecieri asupra activității elevilor și precizează tema pentru acasă: de
terminat fișa de lucru începută în clasă.
Elevii își notează tema în caiete.

Aplicații ale determinanților în geometrie
Fișă de lucru
1. Scrieți ecuația dreptei determinate de punctele A(1, 3) și B(2, 5).
2. Verificați dacă punctele A(-1, 3), B(0, 5), C(1, 7) sunt coliniare.
3. Fie punctele A(-4, -2), B(2, 2), C(3, 0). Calculați aria triunghiului ABC.
4. Se dau punctele A(-2, -2), B(1, 0) , C(3, 5), D(-1, 4)
a) Reprezentați punctele în repreul cartezian xOy
b) Scrieți ecuațiile laturilor patrulaterului ABCD
c) Scrieți ecuațiile diagonalelor patrulaterului ABCD
d) Comparați aria triunghiului ABC cu aria triunghiului BDC
e) Scrieți ecuația medianei corespunzătoare laturii AC în triunghiul ABC
5. Se consideră punctele A(-2, 4), B(-1, 3) și M(m, m+2). Să se determine numărul real m
astfel ca punctele A, B, M să fie coliniare.
6. Verificați dacă punctele de mai jos pot fi coliniare
a) A(-1, 1), B(1, 3), C(0, 4)
b) A(0, 2), B(-1, 1), C(-4, 2)
7. Se consideră punctele A(1, m), B(-2, m) și C(0, 6). Să se determine parametrul real m astfel
ca aria triunghiului ABC să fie 8.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: MATEMATICĂ ȘI GEOGRAFIE
Clasa a XI – a
Profesor: Țui Andreea Rodica
Tema: Matematică și geografie
Durata activității: 2 ore
Scopul activității:
 Promovarea și conștientizarea în rândul elevilor a importanței matematicii în studiul
geografiei
Obiectivele activității:
 Să identifice în limbajul cotidian noțiuni specifice domeniilor abordate.
 Să utilizeze intrumente și unități de măsură în situații variate.
 Să coopereze cu ceilalți colegi în rezolvarea sarcinilor de lucru.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Material didactic utilizat: fișe de lucru.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenției, fișe de
lucru, concurs pe echipe, autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC:
1) MOMENT ORGANIZATORIC
Matematica este utilă atunci când călătorești, de la determinarea distanței pe care o
vei parcurge, calcularea combustibilului pentru mașină în funcție de kilometri parcurși, la
orientarea în spațiu, folosirea unei hărți și calcularea banilor în diverse valute.
Profesorul prezintă câteva informații de tipul “știați că ... ”.
Știați că ....
... datorită formei Pământului, lungimea paralelelor scade de la Ecuator spre polii
geografici?
... toate meridianele sunt egale ca lungime (40009 km) deoarece unesc Polul Sud cu
Polul Nord?
... meridianul ce străbate Observatorul Regal Greenwich (lângă Londra) a fost luat ca
reper în desfășurarea valorilor de longitudine, ca meridian 0 ?
... cel mai mare astronom al antichității, Hiparh, a determinat durata anului solar, a
aplicat globului terestru diviziunea de 3600, a introdus noțiunile de latitudine și longitudine?
... în 1578 Gerardus Mercator a realizat primul atlas de hărți topografice având la bază
hărțile lui Ptolemeu?
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2) COORDONATELE GEOGRAFICE
Coordonatele geografice reprezintă o rețea imaginară de linii verticale și orizontale
numite meridiane și paralele. Cu ajutorul acestora se poate stabili poziția geografică a unui
punct pe suprafața terestră.

Latitudinea unui punct este unghiul dintre direcția de la centrul Pământului spre acel
punct și planul Ecuatorului. Dacă punctul este situat la nord de Ecuator, latitudinea se
numește latitudine nordică (+), dacă punctul este situat la sud de Ecuator, latitudinea se
numește latitudine sudică (-).
Longitudinea unui punct este unghiul dintre proiecțiile pe planul Ecuatorului ale
direcțiilor de la centrul Pământului către punctul dat și meridianul Greenwich (00).
Longitudinea este exprimată în grade și poate lua valori între 0 – 1800 E și 0 – 1800 V.
Subdiviziunile gradelor sunt minutele (un grad are 60 de minute) și secundele (un minut are
60 de secunde, deci un grad are 3600 de secunde).
GPS (Global Positioning System) ne permite tuturor să indicăm o locație oriunde pe
suprafața Pământului și să obținem date despre locația respectivă. Acest lucru este posibil
datorită unei rețele de sateliți GPS care orbitează în jurul Pământului. GPS-ul se folosește de
meridiane și paralele pentru a indica o anumită locație de pe glob.
Unele dispozitive electronice folosesc forma zecimală a acestor coordonate. Pentru
latitudine, dacă numărul este pozitiv atunci reprezintă emisfera nordică, iar dacă e negativ,
indică emisfera sudică. Pentru longitudine, dacă numărul e pozitiv indică emisfera estică, iar
dacă e negativ indică emisfera vestică.
Pentru a transforma forma geografică în formă zecimală procedăm astfel:

GradeMinuteSecunde  Grade  min : 60  sec :3600
Exemplu: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 47038'54"N 26014 '36"E
47  38 : 60  54 : 3600  47, 648333
26  14 : 60  36 : 3600  26, 243333
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Aplicația 1. Transformați următoarele coordonate geografice:
Nr. Obiectiv
Coordonate geografice
Coordonate GPS
Crt.
1
Archaeological Museum
40°31'48.8"N
of Veria
22°12'22.8"E
2
Municipality Chelopech
42°41'53.8"N
24°05'08.6"E
3
Park Sensoryczny
50°03'48.3"N
Rydułtowy, Polonia
18°25'12.8"E
4
Cetatea de Scaun a
47°38'42.9"N
Sucevei
26°16'12.8"E
3) HARTA GEOGRAFICĂ
Harta geografică este o reprezentare în plan, aproximativă și micșorată a suprafeței
terestre. Orice hartă are următoarele elemente: titlul, scara și legenda.
Titlul, care se notează în partea de sus, exprimă clar conținutul hărții.
Pe fiecare hartă este scris, sub formă de fracție (sau împărțire), de câte ori a fost
micșorată suprafața din natură pentru a putea fi reprezentată pe hartă. Aceasta este scara
hărții. Precizia uneihărți este dată de scara de proporție. O hartă la scară mai mare este mai
exactă, are mai multe detalii.
Pentru ca o hartă să poată fi citită și descifrată, aceasta trebuie să conțină o legendă.
Legenda cuprinde explicația tuturor semnelor convenționale de pe hartă. De obicei, aceasta
este amplasată într-un chenar, pe marginea hărții.
Cum transformăm distanța de pe hartă în distanță reală, din teren?
Dacă harta are scara 1:25000, atunci numărătorul indică 1 cm pe hartă, iar numitorul indică
25000 cm (250 m) lungime pe teren. Odată cunoscuta scara hărții putem calcula și efectua o
serie de măsurători concrete. Harta te ajută să calculezi distanțele reale, din teren și în
lungul unor linii curbe sau frânte. Procedeul este următorul: se utilizează o bandă îngustă de
hârtie, pe care se realizează semne la fiecare inflexiune a drumului. La final se măsoară cu
rigla gradată, distanța în cm dintre cele două localități. Pentru a calcula distanța reală, din
teren, se utilizează scara hărții.
Aplicația 2. Folosind procedeul prezentat mai sus, află distanța dintre localitățile următoare:
Nr.
crt Traseu
Distanța pe hartă Distanța reală (km)
(cm)
1
Suceava, România – Veria, Grecia
2
Suceava, România – Celopeci, Bulgaria
3
Suceava, România - Rydułtowy, Polonia
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4) ORA PE GLOB
Variația orei pe glob este una dintre consecințele mișcării de rotație pe care o execută
Pământul în jurul axei sale. Timp de 24 de ore, cât Pământul realizează o mișcare de rotație
completă, orice punct efectuează o mișcare de rotație de 360 0. Dacă într-o parte a
Pământului este noapte, iar în cealaltă zi, înseamnă că nici ora nu poate fi aceeași peste tot.
Împărțind cele 3600 la 24 de ore (durata mișcării de rotație), se obține, pentru fiecare oră de
mișcare a Pământului, o distanță de 150 longitudine. Această distanță se numește fus orar.
Primul fus orar cuprinde 7030’ longitudine vestică și 7030’ longitudine estică. Toate
localitățile dintr-un fus orar au aceeași oră oficială.
Meridianul de 1800 (opus meridianului de 00) este considerat linia internațională de
schimbare a datei. La vest față de acest meridian ne aflăm cu o zi în urmă, iar la est față de
acest meridian suntem cu o zi înainte.

Aplicația 3. Dacă la Suceava este ora 10:00, ce oră este la:
Celopeci, Bulgaria ....................
Veria, Grecia .......................
Rydułtowy, Polonia .........................
Paris, Franța ..................
Tokio, Japonia .................
New Delhi, India .....................
Ottawa, Canada ................
Copenhaga, Danemarca ..............
5) CONCLUZII ȘI ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: MATEMATICI FINANCIARE
PROFESOR: Macovei Narcisa
DATA: 22.11.2021
ȘCOALA: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
CLASA: a –XI-a A ș.p.
ARIA CURRICULARA: Matematică și științe
DISCIPLINA Matematica
SUBIECTUL: Matematici financiare-dobânda simplă
TIPUL LECTIEI: Lecție de predare de noi cunoștințe
SCOPUL: Aplicarea algoritmilor de calcul financiar la rezolvarea unor probleme din practică
si conștientizarea importanței acestei discipline pentru viața personală și socială.
COMPETENTE SPECIFICE : La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1. să-si consolideze noțiunea de procent și importanța sa ;
C2. să știe să calculeze dobânda simplă;
C3. să utilizeze algoritmi specifici calculului financiar;
C4. să transpuna în limbaj matematic probleme practice ;
C5. să analizeze și să interpreteze anumite situații din practică cu ajutorul calculului
financiar;
C6. să răspundă la întrebări care cer răspuns direct;
STRATEGII DIDACTICE
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, metoda exercițiului, metoda mozaic cu fișe
de expert, tratarea diferențiată.
MIJLOACE DE INVATAMANT: fișe, manualul și calculatorul de buzunar.
MODURI DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe și individual.
SCENARIU DIDACTIC
(3min.) Introducerea în activitate prin:
 captarea atenției elevilor;
 verificarea prezenței.





CONȚINUT ȘI SARCINI DE INVĂȚARE

METODE ȘI
PROCEDEE

MODURI DE
ORGANIZARE

EVALUARE

EVOCARE(10min)
Anunț elevii că astazi vom studia
o lecție care ne permite aplicarea în
practică a cunoștințelor de
matematică. Enunț titlul lecției si un
elev citește articolul din anexa 1.
Actualizăm cunoștințele despre
raportul procentual și formula de

Conversația
explicația
Conversația
explicația

Frontal
Frontal
individual

Capacitatea
de a participa
la discuții, de
a formula
enunțuri
corecte și de a
rezolva
probleme.
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calcul a acestuia. Vom rezolva
problema de pe fișa din anexa 2.







REALIZAREA SENSULUI 27 min
Exprimarea prin raport procentual
apare în foarte multe situații din
practică: calculul dobânzilor, calculul
T.V.A., amortizari , rata profitului,
dobânda compusa, bugetul personal si
familial, credite si rambursarea
acestora si in multe alte situatii..
In clasa elevii sunt impartiti in doua
grupe de experti 1,2.
Grupa de experti 1 primeste
fisa,,dobânda simpla pe an”și grupa de
experti 2 primeste fișa ,,dobânda
simpla” (anexa 3) .
Elevii sunt anuntați că fiecare grupă
are 10 min pentru a studia conținutul
fișei după care vor explica colegilor din
cealaltă grupa, timp de 17 min
conținutul fișelor.

Conversatia
explicatia
tratarea
diferentiata
Metoda
mozaic
Metoda
mozaic

REFLECȚIE (10 min)
Elevii se așează la locurile lor și
primesc testul din anexa 4 (8 min.)
(2 min) Se evalueaza ora și se da tema.

Metoda
exercitiului

frontal
grupe
diferentiate
Grupe de
experti
Grupe de
baza

Capacitatea
de a coopera
cu profesorul
si de a
respecte
indicatiile
date
Capacitatea
de a înțelege
informația si
de a aplica la
rezolvarea
unei probleme
ca exemplu,
de colaborare,
de
comunicare.
Capacitatea
de a explica
colegilor
cunoștintele
însușite.
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individual

Însușirea
cunostintelor
prin aceste
metode
active,
capacitatea de
a aprecia o
activitate , de
a sintetiza
aplicarea
cunoștintelor
de
matematica in
practică.

ANEXA NR. 1
România are a doua cea mai ridicată rată a șomajului pentru persoanele sub 25 de ani dintre
statele din Uniunea Europeana, de 23,6% in luna februarie, fiind depășita doar de Polonia, cu
25,5%, informeaza Eurostat.
Cele mai scăzute niveluri ale șomajului s-au înregistrat, în februarie, în Danemarca (3,4%) și
in Olanda (3,5%), iar cele mai ridicate au fost in Polonia (11,8%) și in Slovacia (11%), mai
arata statisticile elaborate de Eurostat.
Un număr de 21 de state membre au înregistrat o scădere a ratei șomajului în decurs de un
an, două au rămas la același nivel și patru au raportat o creștere. Cele mai mari scăderi
relative ale ratei șomajului s-au observat în Slovenia, unde șomajul a scăzut de la 6,5% in
februarie anul trecut la 4,7% în aceeași luna a lui 2007, in Slovacia (11% de la 14,4%) si in
Polonia (11,8% de la 15,1%). Cel mai mult a crescut rata somajului din Ungaria, de la 7,4% in
februarie 2006 la 7,9% in februarie 2007.
( Sursa site-ul WALL-STREET bussiness in timp real din 2 aprilie 2008)
ANEXA NR. 2
Un televizor costa 120€ . Cu ocazia sărbătorilor de Paști se acordă o reducere de 15%. Cât va
trebui plătit pentru televizor?
ANEXA NR. 3
Fisa expert 1
Dobânda simplă
Cea mai simplă investiție care să aducă un venit este depunerea banilor la o bancă pe o
anumită perioadă de timp cu o anume dobândă (care este o anumită sumă pe care
deponentul o primește dupa o perioadă de timp). Aceasta este dobânda simplă.
Dacă această sumă este adaugată la cea inițială și pentru ea se calculează dobânda pentru o
aceeași perioadă de timp, aceasta adaugându-se la sfârșitul perioadei etc. Atunci vorbim de
dobânda compusă.
Distingem două tipuri de dobânzi: dobânda platită, cea pe care o plătesc bancile
deponenților și dobânda incasata cea care este incasata de banci de la debitori pentru
sumele imprumutate.
Definitie
Dobânda simpla reprezinta dobânda calculata pentru suma depusa pentru o anumita
perioada.
Notatie : Dobânda simpla se noteaza cu D.
Procentul dobânzii reprezinta suma care se plateste pentru suma depusa de 100 unitati
manetare(u.m.) pentru o perioada de un an .
Notatie. Procentul sau rata dobânzii se noteaza cu p.
Formula de calcul pentru dobânda simpla este:

unde S este suma depusa, n numarul de ani pe care s-a depus suma , iar p este procentul
dobânzii.
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Formula dobânzii pentru m luni este :

Iar pentru d zile
Exemplu: Ce dobânda simplă produce un capital de 6 000 lei pe o perioada de 1 an, dacă rata
dobânzii este de 28%? Dar dupa 4 ani ?
Rezolvare
Dupa un an

, n=1

D=6000

=1680 lei

iar dupa 4 ani
, n=4, avem D=
=6720 lei
Rezolvați:
Care este castigul anual al unei bănci, dacă aceasta acordă un împrumut de 200 milioane lei,
percepând o rata a dobânzii de 70% . Dar câștigul pe 5 ani ? Dar câștigul pe 30 de zile?
Fisa expert 2
Dobânda simplă pe an
Dobânda simplă
Cea mai simplă investiție care să aduca un venit este depunerea banilor la o bancă pe o
anumită perioadă de timp cu o anume dobândă (care este o anumita suma pe care
deponentul o primeste dupa o perioada de timp). Aceasta este dobânda simpla.
Dacă această sumă este adaugată la cea initiala si pentru ea se calculeaza dobânda pentru o
aceeasi perioada de timp , aceasta adaugandu-se la sfarsitul perioadei etc. Atunci vorbim de
dobânda compusa.
Distingem două tipuri de dobânzi: dobânda platită, cea pe care o plătesc băncile
deponenților și dobânda încasată, cea care este încasată de bănci de la debitori pentru
sumele imprumutate.
Definiție:
Dobânda simplă reprezintă dobânda calculată pentru suma depusă pentru o anumită
perioadă.
Notatie : Dobânda simplă se notează cu D.
Procentul dobânzii reprezinta suma care se plătește pentru suma depusa de 100 unitati
monetare(u.m.) pentru o perioada de un an .
Notatie. Procentul sau rata dobânzii se notează cu p.
Formula de calcul pentru dobânda simplă este:

unde S este suma depusă, n numărul de ani pe care s-a depus suma, iar p este procentul
dobânzii.
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Exemplu: Ce dobândă simplă produce un capital de 6 000 lei pe o perioada de 1 an, dacă rata
dobânzii este de 28%?. Dar dupa 4 ani ?
Rezolvare:

După un an
, n=1 D=6000
iar după 4 ani D=1680.4=6720 lei

=1680 lei

Rezolvați:
Care este câștigul anual al unei bănci, dacă aceasta acordă un împrumut de 200 milioane lei,
percepând o rată a dobânzii de 70% ? Dar câștigul pe 5 ani ?

.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: MATEMATICA ȘI
ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ
Clasa a XI – a
Profesor: Țui Andreea Rodica
Tema: Meniul unei zile – rețete și calorii
Durata activității: 2 ore
Scopul activității:
 Promovarea și conștientizarea în rândul elevilor a importanței alimentației sănătoase
și implicarea matematicii în realizarea unui meniu
Obiectivele activității:
 Să realizeze un meniu sănătos, incluzând numărul de calorii și rețete
 Să coopereze cu ceilalți colegi în rezolvarea sarcinilor de lucru.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Material didactic utilizat: fișe de lucru.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenției, fișe de
lucru, concurs pe echipe, autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC:
MOMENT ORGANIZATORIC
Matematica este implicată în activitățile noastre curente, însă având un nivel înalt de
abstractizare în predare, elevii găsesc cu dificultate legătura dintre această disciplină și viața
lor.
Această activitate este realizată cu elevi de clasa a XI – a, profilul Industrie Alimentară.
Scopul activității este de a integra cunoștințe matematice într-o activitate de zi cu zi – meniul
zilei.
În prima etapă a proiectului, elevii sunt împărțiți în 6 grupe urmărind piramida
alimentară:
- apă;
- pâine, cereale, orez, paste;
- legume și fructe;
- lapte și derivate;
- carne, pește, ouă;
- grăsimi și dulciuri.
Fiecare grupă are o săptămână la dispoziție pentru documentare și pregătire a unui mic
material pe care îl vor prezenta colegilor.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
a)
Urmărind piramida alimentară, de sus în jos, fiecare grupă prezintă grupa de
alimente pe care o reprezintă. Prezentarea poate fi orală, powerpoint, afiș etc.
b)
Profesorul moderează alcătuirea unei liste de reguli pentru o alimentație
sănătoasă.
REGULI PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ
1. Păstrează-ţi plăcerea de a mânca. Aceasta constituie un aspect plăcut al vieţii. Alimentaţia
sănătoasă nu presupune ca anumite mâncăruri să fie interzise, iar altele obligatorii. Trebuie
doar să existe un echilibru între alimentele din dietă, având drept scop creşterea calităţii
vieţii şi minimalizarea riscului apariţiei bolilor.
2. Consumă alimente variate. Cu cât varietatea alimentelor consumate este mai mare, cu
atât mai mult organismul va primi toţi nutrienţii esenţiali, în special vitaminele şi mineralele
atât de necesare menţinerii sănătăţii.
3. Alimentează-te corespunzător, astfel încât să-ţi menţii greutatea normală. Supragreutatea
atrage după sine o multitudine de probleme de sănătate: produce suprasolicitarea
articulaţiilor şi oaselor, creşte tensiunea arterială şi valorile colesterolului seric, produce
anomalii respiratorii şi creşte riscul de apariţie a diabetului, bolilor cardiovasculare şi a
accidentelor cerebrale.
4. Consumă o cantitate mare de cereale. Contrar opiniei generale, pâinea integrală şi neagră,
orezul sau pastele făinoase nu constituie alimente hipercalorice; dimpotrivă, aduc nutrienţi
importanţi (vitamine din grupul B) şi fibre alimentare, conferă saţietate fără un aport de
grăsimi şi sunt relativ ieftine. Această grupă de alimente trebuie să constituie baza
alimentaţiei.
5. Consumă o cantitate mare de fructe şi legume. Aceste alimente nu sunt doar importante
surse nutritive (vitamina C, fibre alimentare), dar furnizează în acelaşi timp antioxidanţi
importanţi, ce protejează împotriva bolilor cardiovasculare şi a neoplaziilor. Orice dietă ar
trebui să conţină zilnic cel puţin 5 porţii de fructe şi legume.
6. Consumă alimente care conţin o cantitate mică de grăsimi. Consumul excesiv de grăsimi
produce creşterea nivelului seric de colesterol şi a riscului pentru apariţia obezităţii şi bolilor
cardiovasculare. Trebuie redus consumul de grăsimi cum sunt slănina, margarinele,
mâncărurile prăjite, produsele lactate nedegresate, carnea grasă şi alimentele ce conţin
aceste tipuri de grăsimi (produsele de patiserie).
7. Consumă ocazional produse zaharoase rafinate. Aceste alimente au o valoare energetică
foarte mare, dar un conţinut nutritiv relativ scăzut.
8. Consumă alcool cu moderaţie sau deloc. În timp ce cantităţile modeste de alcool nu sunt
dăunătoare la majoritatea populaţiei putând avea chiar efecte favorabile în anumite
circumstanţe, consumul cu regularitate a unor cantităţi excesive atrage riscuri substanţiale.
9. Menţine echilibrul între aportul alimentar şi activitatea fizică. Pentru a reduce riscul de
apariţie a bolilor cronice, precum hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral,
boala coronariană, diabetul zaharat de tip 2 sau diferite tipuri de cancere, este recomandat
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ca adulţii să facă cel puţin 30 de minute de activitate fizică moderată în fiecare zi a
săptămânii.
c) Fiecare echipă realizează un meniu pentru o zi, pentru un copil de 17 ani. Trebuie să
urmărească ca meniul să fie echilibrat, sănătos, variat, să conțină alimentele din toate
grupele. De asemenea vor calcula caloriile și vor redacta minim o rețetă (gramaje, mod de
realizare).
Meniul va fi prezentat sub forma unui afiș, iar la final se va realiza o expoziție cu toate
afișele realizate de elevi.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: CUPRUL – ABORDARE PRIN
METODA STEAM
Clasa: a IX-a C
Profesor: Ignătescu Valerica
Tema lecţiei: CUPRUL- abordare prin metoda STEAM
Tipul lecţiei: lecție de predare cu experiment integrat
Scopul lecției: Dezvoltarea creativității în predarea științelor STEAM folosind metode
inovative de învățare.
Competenţe specifice:
1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat;
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi
proceselor chimice studiate;
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii;
2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative;
2.3 Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme,
date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate;
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării;
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme;
3.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor/condiţiilor analizate;
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
Obiective operaţionale:
O1: Să se prezinte folosind informații corecte științific;
O2: Să identifice și să caracterizeze minerale care conțin cupru;
O3: Să efectueze calcule conform cerințelor;
O4: Să realizeze și să interpreteze grafice;
O5: Să interpreteze experimente realizate pe grupe sau demonstrativ;
O6: Să dezvolte deprinderi de lucru cu aparatura de laborator;
O7: Să realizeze conexiuni interdisciplinare.
Resurse procedurale :

Metode şi procedee didactice: Teoria inteligențelor multiple, STEAM,
Gamificarea(jocul didactic); Conversaţia euristică; Învăţarea prin dscoperire. Algoritmizarea;
Experimentul de laborator; Problematizarea.

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru; fișă de activitate experimentală; jocul
,,CHIMIȚĂ”; mostre de minerale; colecția Comorile Pământului; laptop; videoproiector;
reactivi şi ustensile de laborator pentru cercetarea experimentală.

Forme de organizare a activităţii: Activitate în echipă și activitate individuală.
Resurse bibliografice: Cursul INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING-Praga 5-9iulie 2021 ,
Colecția Comorile Pământului; The Periodic Table Song (2018 Update!) | SCIENCE SONGS
Durata: 50 minute
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Moment organizatoric
Activitatea profesorului

Verifică prezenta și existenta mijloacelor necesare desfǎsurǎrii lectiei.
- Elevii sunt grupați după stilurile de învățare, conform clasificării lui
Howard
Gardner(anterior li s-a aplicat un chestionar pentru stabilirea tipului predominant de
învățare) :
Grupa1: Inteligența lingvistică/verbală cu abilități de comunicare și exprimare;
Grupa2: Inteligenta logico-matematică cei care au capacitatea de a calcula, de a rezolva
exercitii si probleme, de a jongla cu simboluri matematice;
Grupa 3 Inteligenta vizual-spatial-elevi sensibili la forme si culori. Ei percep spațiul vizualspațial, învață prin imagini, grafice și ilustrații,rezolvă puzzel-uri.
Grupa 4: Inteligenta naturistă sunt elevii care au capacitatea a înțelege ecosistemele, care
au o atenție deosebită pentru natură.

Precizez faptul că deoarece încă nu îi cunosc,le voi împărți ecusoane cu simboluri
chimice.Fiecare va avea ca prenume un element chimic. Voi cere elevilor să se prezinte
spunând câteva caracteristici ale
elementului extras. Cei care nu știu vor căuta informații pe internet.

Se capteazǎ atenția elevilor anunțându-se activitǎțile ce vor fi desfǎșurate pe
parcursul orei.
Activitatea elevilor
Se grupează după tipul de învățare și prezintă caracteristici ale elementului extras.
Metode: -Jocul didactic
2. Anunţarea temei şi captarea atenţiei
Activitatea profesorului: Anuntǎ tema de pe ppt-ul prezentat pe videoproiector: Cuprulabordare prin metoda STEAM ; Precizează obiectivele lecţiei.
Activitatea elevilor:Notează titlul lecţiei în caiete. Sunt atenţi la obiectivele precizate de
profesor.
Metode: -Conversaţia
3. Dirijarea procesului de învățare/experimentare
3.1 Activitatea profesorului- în procesul de învățare sunt antrenați elevii ținând seama de
tipul de inteligență
-Propune elevilor să identifice în revistele de pe bănci și în imaginile de pe videoproiector
minerale în compoziția cărora se află cuprul.
-Distribuie elevilor din grupa 2 un puzzle și fișele de lucru pe care le și proiectează.
-Cere elevilor să calculeze procentul de cupru din fiecare mineral și să realizeze pe hârtie
milimetrică un grafic cu procentul de cupru în funcție de masa moleculară;
-Prezintă pe videoproiector modalitatea de obținere a unui cristal gigant din piatră vânătă.
- Evidențiază prin experiment demonstrativ faptul că prin încălzire cristalohidratul pierde apa
de cristalizare, devine anhidru și își modifică culoarea din albastru în alb.
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- Presează un vârf de spatulă de CuSO4 anhidru pe o felie de cartof și arată elevilor că el
redevine albastru.
Activitatea elevilor
-Rezolvă puzzle-ul și îl prezintă colegilor ,, Mineralele au frumusețea lor!”
-Primesc fişele nr.1 Identifică mineralele calcopirită, calcozină, calcanit,azurit,malachit,
cuprit;
-Precizează caracteristicile acestora: culoare, sistem de cristalizare, duritate, densitate;
-Calculează masele moleculare și procentul de cupru. Trasează un grafic în care prezintă
corespondența masă moleculară-procent cupru. Sunt atenţi la indicaţiile profesorului și
rezolvă cerințele din fișa de lucru
Stabilesc concluzia: ,,Cartoful conține apă!”
Metode: Conversaţia; Jocul didactic; Problematizarea; Algoritmizarea; Descoperirea dirijată;
Experimentul.

3.2 Activitatea profesorului:
 Propune elevilor obținerea cuprului în laborator prin 2 activități experimentale: una pe
grupe conform cerințelor din fișa nr.2 și una demonstrativă.
 Solicită elevii să citească fişa, insistând asupra modului de lucru.
 Reaminteşte elevilor normele de protecţia muncii în laborator, solicitându-le atenţie
sporită în mânuirea lor pentru a evita eventualele accidente.
 Îndrumă activitatea practică, formează deprinderi corecte de lucru, dirijează observaţiile
elevilor.
 Prezintă instalația de electroliză, modul de funcționare indicând procesele carea au loc la
electrozi.
 Supraveghează completarea rubricilor din fişa de activitate experimentală (observaţii,
concluzii).
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Activitatea elevilor
 Citesc modul de lucru, efectuează experimentul și notează ecuația reacției
chimice.Stabilesc concluzia: pe cuiul de Fe s-a depus cuprul.
 Urmăresc cu atenție desfășurarea experimentului. Notează în fişă observațiile şi concluziile.
Metode: -experimentul pe grupe și demonstrativ.

3.3 Activitatea profesorului:
-Structura atomului de cupru o identifică împreună cu elevii jucând ,,CHIMIȚĂ”
-Solicit să prezinte structura nucleului atomului de cupru, configurația electronică și poziția
în sistemul periodic. Prezentarea proprietăților fizice o voi realiza antrenând elevii și folosind
2 experimente virtuale de pe ,,fizichim.ro”. Voi puncta împreună cu clasa principalele
proprietăți fizice ale cuprului:stare de agregare: solidă; culoare: roșiatică; solubilitate:
insolubil în apă, solubil în topiturile altor metale cu care formează aliaje( bronz Cu-Sn alama
Cu-Zn); conductibilitate electrică: foarte bun conductor electric; bun conductor termic ;
punct de topire 1083,40C,se stabilesc domeniile de utilizare bazate pe aceste proprietăți.
-Informaţiile noi le prezint pe ecran la videoproiector, cu ajutorul unei prezentări Power
Point.
-Întăresc şi completez răspunsurile elevilor.
Activitatea elevilor
 Elevii împart cărțile , formează perechi structură- configurație electronică; unul din elevi
care a format perechea Cu, o scrie pe tablă.
 Precizează numărul de straturi,substraturi, orbitali, electroni necuplați și poziția în
sistemul periodic.
 Sunt atenți la explicaţiile profesorului.
 Adresează întrebări dacă au neclarități.
 Grupa 4 prezintă un ppt cu asemănări între cristale și fluturi (chimie/biologie)
Metode: Conversaţia;Jocul didactic; Problematizarea; Descoperirea dirijată; Experimentul;
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4. Fixarea cunoştinţelor
Activitatea profesorului:
Solicit elevii să indice secvențele de învățare ce au implicat ȘTIINTA/ TEHNOLOGIA/
INGINERIA/ARTA/ MATEMATICA. Mă folosesc și de câteva imagini, completez atunci când
elevii întâmpină dificultăți.
Activitatea elevilor: Răspund, sunt atenți la explicații.
Metode: Descoperirea dirijată.

5. Asigurarea retenţiei şi a transferului
Activitatea profesorului: Temă pentru acasă: Să se realizeze un referat, cu tema: „ Cuprulmetal cu importanță practică deosebită”. Fac aprecieri asupra participării elevilor la lecţie şi
notez elevii care au fost activi. Ca și inteligență muzicală prezint sistemul periodic ...cântat!
Activitatea elevilor: Notează tema pentru acasă. Ascultă aprecierile și prezentarea muzicală
a tabelului periodic.
Metode: Conversaţia
Bibliografie:
1.https://blog.robofun.ro/2019/09/11/
2. https://www.bing.com/search?q=the+periodic+table+song
3. Ligia Sarivan - „ Predarea interactivă centrată pe elev” , Bucureşti EDP, 2005
4. ro.scribd.com/doc/46339924/Stiluri-Si-Metode-Didactice-Moderne
5. Raven, P. H. (2002). Science, Sustainability, and the Human Prospect. Science, 297, 954958
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Fișa de lucru nr 1 – completați după model
Mineral

Calcopirită

Formulă

CuFeS2

Sistem
de
cristalizare

Duritate

tetragonal

3,5-4

ρg/cm
4,1

M3

% Cu

g/mol
–

184

34,78

4,3
Calcozină

Cu2S

Calcanit

CuSO4 x5 H2O

Azurit

CuCO3x Cu(OH)2

Malachit

2CuCO3x Cu(OH)2

Cuprit

Cu2O

Fișa de lucru nr. 2
Experiment
Reacţia
Fe
cu
CuSO4

Electroliza
soluției
de piatră

Substanțe şi
ustensile
Cui din Fe,
soluţie
de
CuSO4
eprubete,
stative

Etape de
lucru
-într-o eprubetă
se
introduc
câţiva ml de
soluţie
de
CuSO4 şi apoi cu
atenţie un cui
din Fe legat cu
o aţă; se lasă
eprubeta

Observaţii
- se observă
depunerea
cupruluimetal solid
de
culoare........
........... pe
cuiul de fier
respectiv.....
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Concluzii/
Ecuaţii
CuSO4 – soluţie de
culoare albastră
Fe + CuSO4 = ..+ ..
CuSO4+H2O→
Cu +1/2O2↑+ H2SO4

Importanţă
Obtinerea
de cupru în
laborator

vânătă

Electrolizor,
soluție
de
piatră vânătă

câteva minute
în stativ. Se
introduce
în
electrolizor
spluție de piatră
vânătă și se
conectează la
curent.

...de
culoare.....
Se observă
la
catod
depunerea..
............... la
anod
degajarea
unui
gaz
care
este
....................

Obținerea
industrială
a cuprului

Fișa nr. 3
Experiment
Observarea
stării
de
agregare,
a aspectului,
a culorii
Solubilitatea

Conductibilitatea
electrică

Conductibilitatea
termică

Substanțe şi
ustensile
Sticlă
de
ceas,spatulă,
pilitură
de
Cu,sârmă de
Cu
Pahare
Erlenmayer/
Berzelius,
spatulă
pulbere
de
cupru,
apă, ulei.
Baterie
Fire
conductoare
Bec
Spirtieră,
sârmă
de
cupru,
lumânare,
clește

Etape de lucru
Puneți pe o sticlă de ceas o
cantitate mică de pulbere de
cupru;
Observați starea de agregare,
aspectul, culoarea.
Într-un pahar se adaugă puțină
apă peste care se adaugă puțină
pilitură de cupru.
Observați dacă cuprul
de
dizolvă.

Construiți un montaj format din
baterie (4,5 V) bec, fire
conductoare. Intercalați diferite
corpuri între fire, Observați
dacă becul se aprinde.
Aprinde o lumânare și prelinge
ceara topită de-a lungul sârmei,
lasă să se întărească bobițele de
ceară. Ține cu cleștele sârma
ceruită în flacăra spirtierei și
observă cum se topesc bobițele
de ceară.
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Observa
ţii
Cuprul este un
metal.................
, de culoare
..........................
.
Cuprul
se
dizolvă/ nu se
dizolvă în apă.

Concluzii

Sârma de cupru
conduce/nu
conduce
curentul electric

Cuprul
conduce
curentul electric
în stare solidă.

Sârma de cupru
conduce/nu
conduce căldura

Cuprul conduce
căldura.

Metalele nu
sunt solubile în
apă.

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: LEGILE GAZULUI IDEAL
Clasa : a X-a
Obiectul : fizică
Profesor: Dumitru Constantin
Modulul: Termodinamică
Tema : Legile gazului ideal
Scopul : verificarea experimentală a legilor gazului ideal
Competențe generale: utilizarea Internet-ului în activitatea de informare și autoeducare
Competențe specifice:
- dezvoltarea capacității de a alege informațiile utile și corecte din mulțimea ofertelor
prezentate pe Internet;
- formarea deprinderilor în utilizarea EXCEL, pentru prelucrarea datelor experimentale;
- capacitatea de sintetizare a informațiilor dobândite
Metode : experiment virtual, observaţia, explicaţia, activitate în echipă.
Mijloace didactice : Computer, videoproiector, fișă de lucru.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE
1. Moment organizatoric: se pregătesc mijloacele video, fișele de lucru din anexa 1; (2
minute)
2. Captarea atenţiei: profesorul anunţă titlul și scopul lecţiei, apoi face o scurtă recapitulare
a ultimei teme: ecuația de stare.
3. Desfăşurarea activităţii:
- profesorul împarte fișele elevilor și împarte clasa în grupe de 3-4 elevi;
- profesorul explică modul de completare și apoi modul în care se interpretează rezultatele,
utilizând computerul și videoproiectorul;
- se urmăresc secvențial trei transformări simple și se achiziționează datele experimentale;
- elevii completează fișele de lucru;
- elevii analizează rezultatele obținute și stabilesc legile specifice fiecărei transformări;
- elevii sunt puși în situația de a recunoaște exemple practice care necesită aplicarea
cunoștințelor dobândite
(30 minute)
4. Concluzii şi aprecieri:
- profesorul verifică prin sondaj concluziile elevilor și discută cu elevii despre rezultate;
- fiecare elev se autoevaluează; ( 5 minute)
5. Evaluarea activității:
- profesorul apreciază activitatea elevilor și le propune ca temă fișa nr. 2
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Anexa 1
NUME ...................
PRENUME............
CLASA...................
Fișă de lucru
TRANSFORMĂRI SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL
LEGILE GAZULUI IDEAL
Condiții:
Transformări simple ale gaului ideal = sunt transformări în care cantitatea de substanță NU
se modifică (υ = constant).
Transformări cvasistatice = transformări ce au loc lent, astfel încât toate stările prin care
trece sistemul termodinamic pot fi considerate stări de echilibru.
Consecința: pentru fiecare stare prin care trece sistemul este valabilă ecuația de stare:
𝐩∙𝐕= 𝛖∙𝐑∙𝐓
Atenție! Valorile numerice ale mărimilor din ecuația de stare trebuie exprimate în unitățile
de măsură în S.I. specifice.
Rezumat: (completați tabelul de mai jos pe măsură ce acumulăm informații)

Nr.crt.
1

Tipul transformării

Condiții

Legea transformării

Aplicarea legii

2
3
4
5

Experiment virtual: urmăriți cu atenție experimentele prezentate.
Pentru fiecare transformare înregistrați datele experimentale în tabelele de mai jos și faceți
calculele impuse pentru verificarea fiecărei legi. Utilizați EXCEL.
Răspundeți la întrebările din finalul fiecărei etape experimentale.
Observație: transformarea cu numărul 5 va fi specificată într-un curs ulterior. Păstrați fișa în
dosarul personal.
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1. Transformare izocoră
Condiții:
Date experimentale:
Volumul:
Nr.det.
p (atm)
1
2
3
4
5

P (Pa)

T (K)

p/T (Pa/K)

Concluzie: (enunțați legea transformării izocore)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Grafice:
p(Pa)

p(Pa)

V(m3)

T(K)

Răspundeți scurt la întrebări:
1. Care este efectul încălzirii izocore a unui gaz? Dar în cazul răcirii?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Analizând graficele anterioare, ce observați?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2. Transformare izobară
Condiții:
Date experimentale:
Presiunea:
Nr.det.
V (L)
1
2
3
4
5

V (m3)

T (K)

V/T (m3/K)

Concluzie: (enunțați legea transformării izobare)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Grafice:
V(m3)

p(Pa)

V(m3)

T(K)

Răspundeți scurt la întrebări:
1. Care este efectul încălzirii izobare a unui gaz? Dar în cazul răcirii?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Analizând graficele anterioare, ce observați?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3. Transformare izotermă
Condiții:
Date experimentale:
Temperatura:
Nr.det.
V (L)
V (m3)
1
2
3
4
5

p (atm)

p (Pa)

p ∙ V (Pa∙m3)

Concluzie: (enunțați legea transformării izoterme)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Grafice:
p(Pa)

p(Pa)

V(m3)

T(K)

Răspundeți scurt la întrebări:
1. Care este efectul comprimării izoterme a unui gaz? Dar în cazul destinderii gazului?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Analizând graficele anterioare, ce observați?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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4. Transformarea generală
Folosind rezultatele anterioare, care este legea transformării generale a unui gaz ideal,
transformare în timpul căreia cantitatea de substanță se menține constantă?
Demonstrați legea transformării utilizând ecuația de stare. Enunțați legea transformării
generale.

CRITERII DE EVALUARE:
Pentru evaluarea activității se va ține cont de:
- Corectitudinea completării și prelucrării datelor experimentale; (30 puncte)
- Rigurozitatea enunțării legilor transformărilor simple ale gazului ideal; (40 puncte)
- Competențele specifice utilizării TIC; (10 puncte)
- Competențele de calcul matematic; (10 puncte)
- Din oficiu: 10 puncte
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Date experimentale:

Transformare izocoră - legea lui Charles
p(atm)

p( Pa)

T(K)

p/T (Pa/K)

2,9500
2,2600
1,9200
1,6700
0,9800

298908,7500
228994,5000
194544,0000
169212,7500
99298,5000

600,0000
460,0000
390,0000
340,0000
200,0000

498,1813
497,8141
498,8308
497,6846
496,4925
497,8006
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Transformare izobară - legea Gay-Lussac
V(L)

V(m^3)

T(K)

V/T (m^3/K)

1000,0000
858,0000
800,0000
642,0000
467,0000

1,0000
0,8580
0,8000
0,6420
0,4670

600,0000
515,0000
480,0000
385,0000
280,0000

0,0017
0,0017
0,0017
0,0017
0,0017
0,0017
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Transformare izotermă - legea Boyle- Mariotte
V
V (L)
(m^3)
1000,0000 1,0000
830,0000 0,8300
610,0000 0,6100
440,0000 0,4400
320,0000 0,3200

p(atm)
7,9800
9,6100
13,0800
18,1300
24,9300

p(Pa)
808573,5000
973733,2500
1325331,0000
1837022,2500
2526032,2500

p*V (Pa*m^3)
808573,5000
808198,5975
808451,9100
808289,7900
808330,3200
808368,8235
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Fotografii din timpul activității didactice
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ:
ÎNVELIȘULUI DE ELECTRONI.

ATOMUL. STRUCTURA

Propunător: prof. Ignătescu valerica
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic de industrie Alimentară Suceava
Clasa: a IX-a (profil tehnic, 2 ore/săptămână)
Aria curriculara: Matematica și științe ale naturii
Disciplina:chimie
Unitatea de învățare: Atomul. Structura ȋnvelișului de electroni. Corelația ȋntre structura și
poziția ȋn sistemul periodic.
Titlul lecţiei: Corelația între configurația unui element și locul ocupat de un element în
sistemul periodic
Tipul lecţiei: fixare și sistematizare a cunoștințelor
Durata lecţiei: 50 minute
Scopul lecției:Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre atom, structura atomului
și locul ocupat în sistemul periodic al elementelor, prin rezolvare de exerciții
Competenţe specifice vizate (în conformitate cu programa școlară în vigoare):
CS 1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat;
CS 2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative;
CS 2.3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice,
scheme, care să răspundă ipotezelor formulate ;
CS 3.1 Analiza problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării ;
CS 4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor
CS 4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
Obiective operaționale: Elevii trebuie să fie capabili:
 să enumere caracteristicile atomului, prezentând însușirile particulelor ce intră în
componența acestuia (protoni, neutroni, electroni);
 să reprezinte structuri ale diferiților atomi ai elementelor chimice din grupele principale
și secundare ale sistemului periodic;
 să definească grupa și perioada în urma scrierii de configurații electronice ;
 să definească perioada, pe baza observării tabelului și identificării a două gaze rare
succesive;
 să identifice pe baza configurațiilor electronice blocul corespunzător unui element;
 să deducă structura atomului cunoscând numărul perioadei și al grupei ;
 să deducă poziția unui element în sistemul periodic cunoscând structura atomului;
 să coreleze structura atomului cu poziția elementului în sistemul periodic, în rezolvarea
unor exerciții problematizate.
 să aplice achizițiile dobândite în lecție în contexte noi, prin completarea itemilor specifici;
Strategii didactice :
 Metode didactice:conversația euristică, explicația, observația independentă,
modelarea, metoda cubului, algoritmizarea, jocul didactic, problematizarea.
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Materiale didactice utilizate: tabla, creta, manualul, cubul, fișe de lucru, sistemul periodic al
elementelor.
Bibliografie :
1.Manual de chimie clasa a IX-a,Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia; Editura Crepuscul;
2. Chimie-caiet de lucru clasa a IX-a,Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia; Editura Crepuscul;
3. Manual de chimie clasa a IX-a, Luminiţa Ursea,Mihaela Zarnescu Enceanu EDP 2009
4. Didactica chimiei-teorie şi aplicaţii,D.G.Cozma,A.Pui; Editura Performantica Iaşi 2009
5.siteuri de specialitate
Scenariul activității

1. Moment organizatoric : notarea absențelor, stabilirea atmosferei propice activității
didactice.
2. Captarea atenției elevilor : elevii au pe mese fâșii de hârtie pe care sunt scrise cuvinte
care ordonate vor evidenția un citat : „Toate adevărurile sunt uşor de înţeles imediat ce
sunt descoperite. Important este să le descoperi.” Galileo Galilei. Profesorul va cere
elevilor să le ordoneze și să încerce să explice cuvintele celebre cu referire la tema lecției.
3. Reactualizarea cunoștintelor însușite anterior
Profesorul lansează elevilor câteva întrebări de verificare a cunoştinţelor:
 De ce atomul este neutru din punct de vedere electric ?
 Care sunt caracteristicile unui atom și ce ne indică ele?
 Cum se repartizează electronii în învelișul electronic?
 Câte tipuri de orbitali se cunosc și cu câți electroni se pot ocupa?
 Cum se poate determina grupa în care este un element cunoscând structura
atomilor săi?
 Cum se determină blocul din care face parte un element?
4. Verificare / învățare/consolidareprin efectuare de exerciții
Activitatea profesorului:
* Împarte clasa în șase grupe nu neapărat numeric egale; fiecare grupă își alege un lider,
care va coordona activitatea grupei.
* Îndeamnă elevii să-și aleagă o culoare din cele șase cartonașe (verde, albastru, roșu,
violet, portocaliu, maro).
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* Distribuie cuburile și explică corespondența între culoarea aleasă și sarcina ce corespunde
acelei culori de pe cub:
1. DESCRIE – verde
2. COMPARĂ – roșu 3. ANALIZEAZĂ – albastru
4. ASOCIAZĂ – portocaliu 5. APLICĂ – violet 6. ARGUMENTEAZĂ – maro
* Acordă un timp pentru a rezolva sarcina de lucru.
* Dirijează sistematizarea cunoștințelor și verifică însușirea lor.
* Etapa 1: Cere elevilor grupei 1, să descrie structura atomului, folosind informațiile de la
exercitiul 1 din fișa de lucru.
*Etapa 2: Propune elevilor grupei 2, compararea configurațiilor electronice pentru două
elemente, folosind informațiile de la exercițiul 2 din fișa de lucru.
* Etapa 3: Îndeamnă elevii grupei 3, să analizeze modelele atomice ale izotopilor de azot,
folosind informațiile de la exercitiul 3 din fișa de lucru.

DESCRIE !

ASOCIAZĂ !

COMPARĂ !

ANALIZEAZĂ !

APLICĂ !

ARGUMENTEAZĂ !

*Etapa 4: Cere elevilor grupei 4, să prezinte asocierea termenilor din două coloane, folosind
informațiile de la exercițiul 4 din fișa de lucru.
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*Etapa 5: Cere elevilor grupei 5, să aplice cunoștintele teoretice în rezolvarea practică a unei
aplicații, folosind informațiile de la exercițiul 5 din fișa de lucru.
* Etapa 6: Propune elevilor grupei 6, argumentarea răspunsului la o aplicație, folosind
informațiile de la exercițiul 6 din fișa de lucru.
Întărirea retenției și asigurarea transferului
Se realizează prin completarea rebusului chimic, prezentat în fișa de aplicații care se
distribuie elevilor.
Furnizarea feed-bakului și tema pentru acasă:
Face aprecieri generale și particulare referitoare la prestația elevilor. Anunță tema pentru
acasă.

FIȘĂ DE LUCRU
1. Prin completarea spațiilor punctate veți obține informații privind descrierea, structura și
unele caracteristici ale atomului:
Un atom este format din ……………….. și ………………..Particulele din nucleu se numesc
……….......În nucleu se găsesc următoarele particule elementare ……………….. și
………………..Totalitatea electronilor care gravitează în jurul nucleului formează ……Protonul
este particula materială încărcată electric ……………….., iar electronul este particula materială
încărcată electric ……………Atomul este din punct de vedere electric ……………….., deoarece
numărul ……………….. este egal cu numărul ……………Numărul protonilor este cunoscut sub
numele ……………….. și se notează cu ……….Suma numărului de protoni și neutroni se numește
……………….. și se notează cu ……….
Se cunosc .......tipuri de orbitali 1de tip......ocupat cu maxim .......electroni,...........de
tip........ocupați cu maxim 6 electroni.........de tip .......... ocupați cu maxim 6 electroni și 7
orbitali de tip..... ocupați cu maxim ........... electroni
Azotul cu structura 1s2 2s2 2p5 face parte din blocul de elemente............,structura 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s1 îi corespunde unui element din blocul.........elementele tranziționale fac parte
din blocul..........și au electronul distinctiv pe ...............................................iar lantanidele și
actinidele cu electronul distinctiv pe antepenultiml strat fac parte din blocul de
elemente....................
2. Reprezentați configurațiile electronice ale elementelor 11Na si 35Br și 26 Fe. Comparați
configurațiile electronice precizând pentru fiecare element:
a) numărul de straturi și substraturi ocupate cu electroni;
b) numărul de straturi complet ocupate cu electroni;
c) numărul de electroni de pe ultimul strat;
d) blocul de elemente din care fac parte
3. Reprezentați modelele atomice ale elementelor 714N si 715N. Analizați modelele atomice și
marcați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile referitoare la cei 2 atomi:
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a) Au aceeași sarcină nucleară și aceeași configurație electronică.
b) Au număr diferit de electroni pe ultimul strat.
c) Diferă prin numărul de n 0 din nucleu, dar au aceeași structură a învelișului de ed) Sunt izotopi ai aceluiași element.
e) Reprezintă două elemente diferite.
4. Asociați prin săgeți prima parte a propoziției din coloana A cu continuarea ei din coloana
B, astfel încât afirmația rezultată să fie adevărată:
A
B
numărul perioadei
elemente la care electronul distinctiv se află în același orbital
perioadă
este formată din elemente ai căror atomi au aceeași configurație
electronică pe ultimul strat
grupă
numărul grupei
principale
blocul de elemente

corespunde cu numărul de straturi ocupate cu electroni
este formată din elemente ai căror atomi au același număr de
straturi ocupate cu electroni
este egal cu numărul de electroni de pe ultimul strat

5. Aplicați cunoștințele teoretice în rezolvarea exercițiului:
Un element E este situat în perioada a 3-a și grupa a II-a. Determinați, fără să consultați
sistemul periodic:
a) care este ultimul strat electronic în curs de completare;
b) câți electroni are pe ultimul strat electronic;
c) câți electroni are în învelișul electronic al atomului;
d) al câtelea element este în sistem;
e) câți protoni are nucleul elementului dat;
f) câți neutroni are în nucleu, dacă A=24.
6. Care este elementul care are 3 electroni pe stratul 3? Argumentați alegerea făcută.
a) azotul;b) potasiul;c) aluminiul;d) fluorul;e) carbonul.
7
N ; 19 K ; 13 Al ; 9 F ; 6 C
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Ne jucăm și învățăm !

Completați următorul careu și veți găsi pe verticala A-B numele chimistului rus care a
descoperit tabelul periodic în 1869:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
1. Particulă considerată de filozofii greci indivizibilă.
2. Șirurile orizontale din tabelul periodic.
3. Particula subatomică “vinovată” de sarcina electrică a
nucleului.
4. Numărul 6,022 ×1023 a fost denumit numărul lui ..........
5. Particula subatomică care gravitează în jurul nucleului.
6. Element chimic cu numărul atomic Z=16.
7. Coloanele verticale din tabelul periodic.
8. Particula subatomică neutră din punct de vedere electric.
9. Element ce se află în grupa a V-a B și perioada a 4-a.
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ACTIVITATE DIDACTICĂ: EVALUAREA ADAPTATĂ PERIOADEI
PANDEMIEI. MATEMATICĂ CU APLICAȚII ÎN BIOLOGIE
Matematica și biologia pot fi combinate și pot duce la descoperiri incredibile care au
salvat și încă salvează vieți. Deși dezvoltarea biologiei nu a fost influențată în mod esențial de
dezvoltarea matematicii, în ultimele decenii este recunoscută importanța completării
studiului descriptiv al unor fenomene sau mecanisme biologice cu aspecte legate de
prelucrarea și interpretarea datelor obținute. Cea mai avansată formă a folosirii matematicii
în biologie este biologia matematică. Ea își propune modelarea matematică a proceselor
biologice și studiul modelelor folosind metode specifice matematicii. Una din ramurile noi
ale biologiei este biomatematica. Aceasta se ocupă cu aplicarea principiilor matematice în
cadrul problemelor biologiei și medicinii. Biomatematica este aplicată larg în cadrul altor
ramuri ale biologiei precum genetica, citologia sau epidemiologia.
Scopul activității
-Rezolvarea unor probleme de biologie cu ajutorul calculelor matematice.Evaluare adaptată
situației de pandemie.
- Conștientizarea importanței matematicii în descoperirea tainelor biologiei.Captivarea
elevilor prin jocuri de rol.
Corelațiile biologiei cu matematica
 Rezolvarea problemelor de biologie cu ajutorul matematicii.
 Exemple de situații problemă în care matematica a avut un rol esențial.
Problema 1
Calculati numărul de microtubuli centrali și microtubuli periferici de la o colonie de
celule care prezintă 7 flageli. Fiecare flagel are 10 perechi de microtubuli( doi microtubuli
centrali și 9 microtubuli periferici)
Problema 2
Ocelulă somatică se divide prin diviziune mitotică de 3 ori. Știind că între două
diviziuni succesive există interfaza, iar o diviziune celulară prezintă profaza, metafaza,
anafaza și telofaza stabiliti.
a) timpul necesar diviziunii celulare știind că interfaza durează 10 minute, profaza durează 7
minute, metafaza durează 5 minute, anafaza durează 3 minute, iar telofaza durează 1 minut.
b) tipul celulor obținute în urma diviziunilor mitotice.
Concluzii
 În urma evaluării adaptate situației de pandemie elevii au ajuns la urmatoarele
concluzii:
Evaluarea biologiei în contextul actual poate fi
-Distractivă
-Interesantă
-Captivantă
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Pentru învățământul preuniversitar transferul în mediul virtual al evaluării s-a dovedit
a fi mai mult decât o provocare pasageră. Ne-a afectat profund cadența, dar mai
ales eficiența activităților.
Această realitate însă nu ne-a dezarmat ci ne-a întărit motivația pentru a păstra
calitatea actului educațional.

Prof. Roxana Chitială
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: ZIUA MONDIALĂ A
NUMĂRULUI PI – 14 MARTIE
Clasa a X – a
Profesor: Țui Andreea Rodica
Tema: Ziua mondială a numărului PI (concurs pe echipe)
Durata activității: 2 ore
Scopul activității:
 Promovarea și conștientizarea în rândul elevilor a importanței matematicii și, în
special a numărului Pi în viața noastră.
Obiectivele activității:
 Să aprofundeze cunoștințele despre numărul PI cu ajutorul unor activități inedite,
menite să-i scoată din rutina orelor de curs.
 Să lucreze în echipă.
 Să redescopere frumusețea matematicii și să înțeleagă rolul acesteia în viața de zi cu
zi.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Material didactic utilizat: fișe de lucru.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenției, fișe de
lucru, concurs pe echipe, autoevaluare.

SCENARIU DIDACTIC:
1) MOMENT ORGANIZATORIC
Elevii urmăresc o prezentare powerpoint despre constanta PI, apoi au loc discuții
libere pe această temă.
Se trag la sorți membrii celor 4 echipe, fiecare echipă își alege un nume. Un elev este
moderator, el va fi sprijinit de profesor pe parcursul activității.
Moderatorul desenează pe tablă un tabel pentru a trece rezultatele obținute de
fiecare echipă la cele 3 probe ale concursului.
2) PRIMA PROBĂ A CONCURSULUI – rezolvarea unui puzzle
Fiecare echipă primește piesele unui puzzle. Rezultatul final este o imagine cu
numărul PI.
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3) A DOUA PROBĂ – Trivia
Se prezintă tolba cu întrebări. Membrii echipelor vor extrage câte o întrebare pe
rând.
Moderatorul citește cu voce tare întrebările, iar elevii răspund. Fiecare echipă va
primi 6 întrebări, câte una pentru fiecare membru al echipei.

4) A TREIA PROBĂ – Realizarea unui afiș aniversar PI
Fiecare echipă realizează un afiș/poster cu tema “Numărul PI”. Aceste afișe vor fi
expuse pentru diseminarea activității.
5) CONCLUZII ȘI ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: VALENTINE’S DAY și
MATEMATICA
Clasa a X – a
Profesor: Iacentiuc Violeta, Cristina Lupan
Tema: Valentine’s Day și Matematica
Durata activității: 1 oră
Scopul activității:
 Stimularea creativității elevilor și a abilităților practice.
Obiectivele activității:
 Să realizeze utilizând materiale comune o felicitare de Valentines Day – folosind
noțiuni de geometrie.
 Să creeze un text – declarație de dragoste - utilizând expresii matematice .
 Să redescopere frumusețea matematicii și să înțeleagă rolul acesteia în viața de zi cu
zi.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: observarea sistematică, concurs, autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC:
1. MOMENT ORGANIZATORIC
Elevii urmăresc o prezentare powerpoint despre Valentine’s Day, apoi au loc discuții
libere pe această temă.
Se împart materialele – cartoane colorate, carioci, creioane, markere.
2. PRIMA activitate – realizarea unei felicitări Valentine’s Day, utilizând
geometria și diferite instrumente geometrice.
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3. A DOUA ACTIVITATE: crearea unui text pe felicitare, care să fie legat de
matematică
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4. A TREIA ACTIVITATE: realizarea unui test Kahoot legat de cunoștințe generale
de matematică.

5. Premierea câștigătorilor:

6. Concluzii și aprecieri. Realizarea unei expoziții.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: MATEMATICĂ ȘI ARTĂ
Clasa a XII – a
Profesor: Iacentiuc Violeta
Tema: Matematica și Artă
Durata activității: 1 oră
Scopul activității:
 Stimularea creativității elevilor și a abilităților practice.
Obiectivele activității:
 Să își dezvolte competențele digitale prin realizarea de prezentări PPT pe tema dată.
 Să descopere frumusețea matematicii și să înțeleagă rolul acesteia în viața de zi cu zi.
 Să-și dezvolte abilitățile de comunicare.
 Să conștientizeze importanța matematicii în artă.
Strategia – didactică: activ-participativă.
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, formularea de întrebări, muncă
independentă.
 Tipuri de activități: activitate frontală, activitate pe grupe.
 Procedee de evaluare: observarea sistematică, autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC:
1-MOMENT ORGANIZATORIC
Se prezintă tema activității și ordinea în care elevii vor prezenta PPT-urile realizate
anterior pe tema dată.
2-PREZENTĂRILE ELEVILOR
- Numărul de aur
Un prim exemplu ale aplicației matematice
în artă ar fi numărul de aur. Secțiunea de aur
(numită uneori și Raportul de aur, Proporția de aur,
Numărul de aur) (secţio aurea în limba latină),
notată cu litera greacă Φ (phi majuscul) sau și cu φ
(phi minuscul), care se citesc „fi”, este primul
număr irațional descoperit și definit în istorie. El
este aproximativ egal cu 1,618033 și poate fi
întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări.Mulți
artiști și arhitecți și-au proporționat lucrările
conform raportului de aur, considerând că acesta
conferă lucrării o estetică plăcută.
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-

Studiul proporțiilor

Un bun exemplu este „Omul Vitruvian”, realizat de Leonardo Da
Vinci pe baza studiilor filosofului grec Vitruvius. Acest desen
demonstrează contopirea matematicii cu artă din timpul Renașterii
și expune concepțiile complexe ale lui Leonardo despre proporții. În
plus, acest desen reprezintă piatra de temelie a încercării lui
Leonardo de asociere a omului cu natura.
-

Simetria

Termenul simetrie (din greacă συμμετρεῖν, symmetrein, „măsură împreună”) are, în
general, două sensuri principale. Primul este un
sentiment (imprecis) al proporționalității
armonioase sau estetic plăcut și echilibrat, astfel
încât acesta să reflecte frumusețea sau
perfecțiune. Al doilea sens este un concept precis
și bine-definit de echilibru sau de „model de
autosimilaritate”, care poate fi demonstrat sau
dovedit a fi în conformitate cu regulile unui
sistem formal: prin geometrie, prin fizică sau
altfel.
3-APLICAȚIE PRACTICĂ: EXERSAREA APLICĂRII MATEMATICII ÎN DESENAREA UNEI FEȚE
UMANE
Elevul Ionuț Iacob, un pasionat al desenului, explică colegilor modul în care
matematica ne ajută să desenăm o față umană și pașii care trebuie urmați.
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4-CONCLUZII ȘI APRECIERI
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MATHS MARATON – SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICĂ 2020
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SIMULARE LA MATEMATICĂ – 4 februarie 2020
Clasa a XII – a
Varianta 1
Subiectul I (30 puncte)
1) Să se arate că numărul 4
2) Fie funcția f :





 

5 2  2 5



2

este întreg.





, f ( x)  3x  2. Să se rezolve ecuația f x 2  1  3 f  x   1.

3) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația log 2 ( x  2)  1.
4) Să se calculeze C54  A43  P3 .

5) Fie A(2,3) și B 1, 1 . Să se determine numerele reale a, b astfel încât
AB   a  1 i   b  2  j.

6) Se consideră triunghiul ABC cu AB  6, AC  8 și BC  10. Să se calculeze cos B.
Subiectul II (30 puncte)

a
1 1
B

și
3


3 0 

b
, unde a,b  .
4 

1) Se consideră matricele A  

a) Calculați det( A).
b) Determinați numerele reale a și b știind că A  B  B  A.
1 0 1 
c) Arătați că inversa matricei A este matricea A1  
.
3  3 1
2) Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

x y  3xy  6 x  6 y  14.

a) Să se arate că x y  3  x  2  y  2   2, x, y  .
b) Să se rezolve ecuația x x  5.
c) Știind că legea " " asociativă să se calculeze  2020 
Subiectul III (30 puncte)
1) Se consideră funcția f :

 2019 

.... 2019 2020.

x
 , f ( x)   x  1 e .

x
a) Să se arate că f '  x   x  e , x  .

b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x  1 situat
pe graficul funcției f .
c) Demonstrați că 1  f ( x)  e2 , pentru orice x  0, 2.
2) Se consideră funcțiile f , F :  0,    , f ( x) 

1
,
x( x  2)

1
ln x  ln  x  2   .
2
a) Să se verifice dacă funcția F este o primitivă a funcției f .
F ( x) 

 f ( x)  F ( x)dx.
c) Să se calculeze  x  f ( x)dx.
b) Să se calculeze
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SIMULARE LA MATEMATICĂ – 4 februarie 2020
Clasa a XII – a
Varianta 2
Subiectul I (30 puncte)
1. Să se arate că



2. Fie funcția f :





7 2  2 7 3 .


, f ( x)  x  2 x  3. Să se rezolve ecuația f  x   3 f 1  0.
2

3. Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 3x  6  3.
4. Să se determine probabilitatea ca alegând un element din mulțimea A  1, 2,3,...., 20
acesta să fie multiplu de 3.
5. Fie A(2,3) și B  a, 1 . Să se determine numărul real a astfel încât AB  5.
6. Se consideră triunghiul ABC cu AB  6, AC  8 și BC  10. Să se calculeze sin B.
Subiectul II (30 puncte)

1 0 
1 2 
și I 2  
 unde a  .

0
a
1
0





1. Se consideră matricele A(a )  

a) Calculați det( A(2)).
b) Determinați numărul real a știind că A(a )  A(0)  A(0).

10 2 
c) Arătați că inversa matricei A(1) este matricea A(1) 1  
.
2 1 1
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

x y  xy  4 x  4 y  20.

a) Să se calculeze  2  3 .
b) Să se rezolve ecuația x x  8.
c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziție.
Subiectul III (30 puncte)
1. Se consideră funcția f :  0;   

, f ( x)  x  ln x.

a) Să se arate că f '  x   1  ln x, x  .
f ( x)  f (1)
b) Calculați
lim
x 1
x1
1
c) Demonstrați că f ( x)   , pentru orice x   0;   .
e
x2
,
2. Se consideră funcția f :  0,    , f ( x) 
x
a) Să se arate că funcția F :  0,    , F ( x)  x  2 ln x. este o primitivă a funcției
f.

 f ( x)  F ( x)dx.
Să se calculeze  x  f ( x)dx.

b) Să se calculeze
c)
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