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TESTĂRI SPECIFICE 2022 

 

PROGRAMA PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR SCRISE 

LA MATEMATICĂ 

 

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare 

pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru testările specifice în vederea transferului la 

Colegiul National „Costache Negri” Galați evaluează competențele și conținuturile din prezenta 

programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate 

corectă de rezolvare a cerințelor. 

 

 

CLASA a IX-a 

 

I. MULŢIMI ŞI ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ 

 

I.1. Operaţii algebrice cu numere reale; ordonarea numerelor reale; 

I.2. Modulul unui număr real. Aproximări prin lipsă sau prin adaos;  

I.3. Partea întreagă; partea fracționară a unui număr real; 

I.4. Inegalități algebrice; 

I.5. Operaţii cu intervale de numere reale; 

I.6. Enunț, propoziție, valoare de adevăr. Operaţii logice elementare; 

I.7. Predicate. Cuantificatori. Formule ale calculului propozițional; 

I.8. Operații logice elementare corelate cu operațiile și relațiile cu mulțimi; 

I.9. Condiții necesare. Condiții suficiente; 

I.10. Raţionament prin reducere la absurd; 

I.11. Inducția matematică; 

I.12. Probleme de numărare. 

 

II. ŞIRURI 

 

II.1. Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone; 

II.2. Progresii aritmetice, formula termenului general, suma primilor n termeni ai unei progresii  

        aritmetice; 

II.3. Progresii geometrice, formula termenului general, suma primilor n termeni ai unei progresii  

        geometrice; 
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II.4. Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau progresie geometrică pentru n ≥ 3. 

 

III. FUNCŢII; LECTURI GRAFICE 

 

III.1. Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi  

         numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x = m sau  

         y = m  cu m∈R; 

III.2. Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o  

         funcţie, lecturi grafice; 

III.3. Egalitatea a două funcţii, imaginea şi preimaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei  

         funcţii, restricţii ale unei funcţii; 

III.4. Funcţii numerice; reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia cu axele de coordonate 

         rezolvări grafice ale unor ecuaţii şi inecuaţii; 

III.5. Proprietăţi generale ale funcţiilor : 

          III.5.1. Funcții mărginite; 

          III.5.2. Funcții pare. Funcții impare. Simetria graficului faţă de  drepte de forma  x = m, m∈ R.  

                      Funcții periodic; 

          III.5.3.Funcții monotone; 

III.6. Compunerea funcţiilor. 

 

IV. FUNCȚIA DE GRADUL I 

 

IV.1. Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei                    ∈  , intersecţia graficului  

          cu axele de coordonate, ecuaţia f(x) = 0; 

IV.2. Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei; 

IV.3. Inecuaţii de forma  ax + b ≤ 0 (≥, <, >) studiate pe R sau pe intervale de numere reale; 

IV.4. Ecuații si inecuații cu modul; 

IV.5. Poziţia relativă a două drepte. Sisteme de ecuaţii liniare cu două necunoscute; 

IV.6. Sisteme de inecuaţii de gradul I. 

 

V. FUNCȚIA DE GRADUL al II-lea 

 

V.1. Funcția de gradul al II-lea: definiție, forma canonică; 

V.2. Maximul sau minimul funcției de gradul al II-lea; 

V.3. Simetria graficului funcției de gradul al II-lea faţă de dreptele de forma x=m, m∈ R. Intersecția   

        graficului funcției de gradul al II-lea cu axele de coordonate. Proprietăți ale punctelor graficului  

        funcției de gradul al II-lea; 
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V.4. Reprezentarea grafică a funcției de gradul al II-lea; 

V.5. Relaţiile lui Viète; 

V.6. Rezolvarea sistemelor de ecuații de forma  
     
     

    ∈   . 

 

VI. INTERPRETAREA GEOMETRICĂ A PROPRIETĂȚILOR ALGEBRICE ALE          

      FUNCȚIEI DE GRADUL al II-lea 

 

VI.1. Monotonia funcției de gradul al II-lea; 

VI.2. Semnul funcției de gradul al II-lea. Inecuații de gradul al II-lea; 

VI.3. Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă: rezolvarea sistemelor de forma   

            
      

          
          ∈   ; 

VI.4. Rezolvarea sistemelor de forma    
   

          

   
          

                  ∈             . 

 

VII. VECTORI ÎN PLAN 

 

VII.1 Segment orientat. Relaţia de echipolenţă. Vectori; 

VII.2. Adunarea vectorilor. Proprietăţi ale operaţiei de adunare; 

VII.3. Înmulţirea cu scalari a vectorilor. Proprietăţi ale înmulţirii cu scalari; condiţia de coliniaritate; 

VII.4. Descompunerea unui vector după doi vectori daţi, necoliniari  şi nenuli; 

VII.5. Descompunerea unui vector într-un reper cartezian. 

 

 VIII. COLINIARITATE, CONCURENȚĂ, PARALELISM – CALCUL VECTORIAL ÎN     

         GEOMETRI PLANĂ 

 

VIII.1. Vectorul de poziţie al unui punct. Vectorul de poziţie al punctului care împarte un segment într- 

             un raport dat. Teorema lui Thales; 

VIII.2. Vectorul de poziţie al centrului de greutate al unui triunghi; 

VIII.3. Teorema bisectoarei, vectorul de poziţie al centrului cercului înscris într-un triunghi; ortocentrul  

             unui triunghi. Relaţia lui Sylvester, concurenţa înălţimilor; 

VIII.4. Teorema lui Menelau. Teorema lui Ceva. 

 

  IX. ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE 

 

IX.1. Unghiuri și arce. Măsurarea unghiurilor și arcelor; 

IX.2. Cercul trigonometric. Funcții trigonometrice definite pe       , repectiv      ; 
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IX.3. Funcții trigonometrice definite pe R; 

IX.4. Formule de reducere la primul cadran; 

IX.5. Formule trigonometrice pentru sume și diferențe; 

IX.6. Formule trigonometrice ale arcului dublu și ale jumătății de arc. Formule trigonometrice pentru  

               și      în funcție de   
 

 
 ; 

IX.7. Formule trigonometrice pentru transformarea sumei în produs. Formule trigonometrice pentru    

          transformarea produselor de funcții trigonometrice în sume sau diferențe. 

 

 X. APLICAȚII ALE TRIGONOMETRIEI ȘI ALE PRODUSULUI SCALAR A DOI VECTORI   

         ÎN GEOMETRIA PLANĂ 

 

X.1. Produsul scalar a doi vectori: definiţie, proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de     

         perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic; 

X.2. Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor  

        oarecare; 

X.3. Calcularea razei cercului înscris în triunghi şi a razei cercului circumscris unui triunghi, calcularea  

        lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcul de arii. 

 

 

CLASA a X-a 

 

I. NUMERE REALE  

 

I.1. Puteri cu exponent rațional. Puteri cu exponent real. Proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional,  

       iraţional şi real ale unui număr pozitiv. Aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale; 

I.2. Radicalul de ordinul    ∈        dintr-un număr rațional. Proprietăți ale radicalilor de ordin n; 

I.3. Raționalizarea numitorilor; 

I.4. Logaritmul unui număr real pozitiv. Proprietăţi ale logaritmilor. Calcule cu logaritmi, operaţia de  

      logaritmare. 

 

  II. MULȚIMEA NUMERELOR COMPLEXE 

 

II.1. Numere complexe. Forma algebrică a unui număr complex; 

II.2. Conjugatul unui număr complex. Modulul unui număr complex; 

II.3. Operații cu numere complexe scrise sub formă algebrică; 

II.4. Interpretarea geometrică a operațiilor de adunare și scădere a numerelor complexe și a înmulțirii  
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        acestora cu un număr real; 

II.5. Rezolvarea în mulțimea numerelor complexe a ecuației de gradul al II-lea cu coeficienți reali; 

II.6. Ecuații bipătrate; 

II.7. Numere complexe sub forma trigonometrică. Înmulțirea și împărțirea și ridicarea la putere a  

       numerelor complexe scrise sub formă trigonometrică; 

II.8. Rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex. Ecuaţii binome. 

 

 III. FUNCȚII 

 

III.1. Funcții injective. Funcții surjective. Funcții bijective; 

III.2. Funcții inversabile; 

III.3. Funcţia putere. Funcţia radical; 

III.4. Funcţia exponenţială. Funcţia logaritmică; 

III.5. Funcţiile trigonometrice directe și inverse. 

 

 IV. ECUAȚII 

 

IV.1. Ecuații iraționale; 

IV.2. Ecuații exponențiale; 

IV.3. Ecuații logaritmice; 

IV4. Ecuaţii trigonometrice. 

 

 V. METODE DE NUMĂRARE 

 

V.1. Mulţimi finite ordonate. Numărul funcţiilor f: A→B unde A şi B sunt mulţimi finite; 

V.2. Permutări; 

V.3. Aranjamente; 

V.4. Combinări; 

V.5. Binomul lui Newton. 

 

 VI. MATEMATICI FINANCIARE. ELEMENTE DE CALCULUL PROBABILITĂŢILOR 

 

VI.1. Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA.; 

VI.2. Evenimente aleatoare egal probabile, operaţii cu evenimente. Probabilitatea unui eveniment  

         compus din evenimente egal probabile; 

VI.3. Variabile aleatoare. Probabilităţi condiţionate; 

VI.4. Dependenţa şi independenţa evenimentelor. 
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 VII. GEOMETRIE 

 

VII.1. Reper cartezian. Coordonatele unui vector. Distanța dintre două puncte din plan. Coordonatele  

            unui vector 

VII.2. Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate  

            de două puncte distincte 

VII.3. Condiții de paralelism, condiții de perpendicularitate a două drepte din plan 

VII.4. Calcule de distanțe și arii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


