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Proba scrisă
Matematică
MODEL
•
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I
Următoarea secvenŃă face parte din programa şcolară de matematică pentru clasa a V-a:

(45 de puncte)

Valori şi atitudini
• Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniŃiativei, independenŃei în gândire şi în
acŃiune pentru a avea disponibilitatea de a aborda sarcini variate
• Manifestarea tenacităŃii, perseverenŃei, capacităŃii de concentrare şi a atenŃiei distributive
• Dezvoltarea spiritului de observaŃie
• Dezvoltarea simŃului estetic şi critic, a capacităŃii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganŃa în
arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii
• Formarea obişnuinŃei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaŃii
cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
• Formarea motivaŃiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaŃa socială şi
profesională
CompetenŃe specifice
ConŃinuturi
1. Identificarea în limbajul cotidian sau în enunŃuri
MulŃimi
matematice a unor noŃiuni specifice teoriei mulŃimilor
• MulŃimi: descriere şi notaŃii; element,
2. EvidenŃierea, prin exemple, a relaŃiilor de apartenenŃă sau
relaŃia dintre element şi mulŃime
de incluziune
(relaŃia de apartenenŃă)
3. Selectarea şi utilizarea unor modalităŃi adecvate de • RelaŃia dintre două mulŃimi (relaŃia
reprezentare a mulŃimilor şi a operaŃiilor cu mulŃimi
de incluziune); submulŃime
4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaŃii concrete ce • MulŃimile ℕ şi ℕ ∗
se pot descrie utilizând mulŃimile
• OperaŃii cu mulŃimi: intersecŃie,
5. Interpretarea unor contexte uzuale şi / sau matematice
reuniune, diferenŃă
utilizând limbajul mulŃimilor
• Exemple de mulŃimi finite; exemple de
6. Transpunerea unei situaŃii-problemă în limbaj matematic
mulŃimi infinite
utilizând mulŃimi, relaŃii şi operaŃii cu mulŃimi
(Programa şcolară de matematică, OMECI nr. 5097 / 09.09.2009)
PrezentaŃi un demers didactic elaborat în vederea formării competenŃelor precizate în secvenŃa de mai sus,
având în vedere următoarele:
-

precizarea a două metode de învăŃare centrate pe elev, justificând totodată şi alegerea acestora din
perspectiva formării / dezvoltării competenŃelor specifice din secvenŃa de mai sus

-

exemplificarea formării / dezvoltării competenŃelor specifice din secvenŃa de mai sus prin utilizarea
metodelor de învăŃare centrate pe elev pe care le-aŃi ales

-

justificarea modului în care forma frontală, respectiv individuală de organizare a activităŃii didactice
favorizează formarea / dezvoltarea competenŃelor specifice precizate în secvenŃa de mai sus

-

argumentarea alegerii a două mijloace de învăŃământ din punctul de vedere al utilităŃii acestora în
formarea / dezvoltarea competenŃelor specifice precizate în secvenŃa de mai sus

-

explicarea relaŃiei competenŃe specifice - conŃinuturi în cadrul demersului didactic elaborat pentru
secvenŃa de mai sus
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-

argumentarea unui punct de vedere cu privire la afirmaŃia conform căreia valorile şi atitudinile
orientează dimensiunile axiologică şi afectiv-atitudinală aferente formării personalităŃii elevului din
perspectiva fiecărei discipline; realizarea lor concretă derivă din activitatea didactică permanentă a
profesorului, constituind un element implicit al acesteia.

SUBIECTUL al II-lea

(45 puncte)

Următoarea secvenŃă face parte din programa şcolară de matematică pentru clasa a IX-a (3 ore):
CompetenŃe specifice

ConŃinuturi
Coliniaritate, concurenŃă, paralelism – calcul
vectorial în geometria plană

1. Descrierea sintetică sau vectorială a proprietăŃilor
unor configuraŃii geometrice în plan
• Vectorul de poziŃie al unui punct
2. Reprezentarea prin intermediul vectorilor a unei
• Vectorul de poziŃie al punctului care
configuraŃii geometrice plane date
împarte un segment într-un raport dat,
3. Utilizarea calculului vectorial sau a metodelor
teorema lui Thales (condiŃii de paralelism)
sintetice în rezolvarea unor probleme de geometrie
•
Vectorul de poziŃie al centrului de greutate
metrică
al unui triunghi (concurenŃa medianelor
4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la cea
unui triunghi)
vectorială (şi invers) într-o configuraŃie geometrică
dată
5. Interpretarea coliniarităŃii, concurenŃei sau
paralelismului în relaŃie cu proprietăŃile sintetice
sau vectoriale ale unor configuraŃii geometrice date
6. Analizarea comparativă a rezolvărilor vectorială şi
sintetică ale aceleiaşi probleme
(Programa şcolară de matematică, OMECI nr. 5099 / 09.09.2009)
1. Pentru evaluarea competenŃelor specifice din secvenŃa dată, elaboraŃi 3 itemi de tip întrebare structurată
şi 3 itemi de tip rezolvare de probleme, precizând pentru fiecare item competenŃa / competenŃele evaluate.
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat şi
corectitudinea ştiinŃifică a informaŃiei de specialitate.
2. UtilizaŃi investigaŃia pentru a evalua una sau mai multe dintre competenŃele specifice din secvenŃa dată,
descriind specificul acestei metode alternative de evaluare.
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