
 

 

MATEMATICA 
 
Programa pentru admitere pentru disciplinele aeronautice: 

Planorism, 
Zbor cu motor 
ULM 
 

CLASA VII 
ALGEBRĂ 

1. Mulţimea numerelor întregi 

Mulţimi  

Noţiunea de mulţime; relaţii (apartenenţă, egalitate, incluziune); operaţii (intersecţia, reuniunea, 
diferenţa, produsul cartezian). 

Numere întregi  

Mulţimea numerelor întregi; reprezentare pe axă; operaţii; ordinea efectuării operaţiilor; 
divizibilitate în Z: definiţie, divizor, multiplu; ecuaţii; inecuaţii. 

2. Mulţimea numerelor raţionale 

Mulţimea numerelor raţionale (Q); reprezentarea pe axă a numerelor raţionale,  

Operatii cu numere raţionale, proprietăţi; ordinea efectuării operaţiilor 

Puterea unui număr raţional cu exponent număr întreg. Reguli de calcul cu puteri 

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 

Rapoarte; proporţii; proporţii derivate; procente; raport procentual; şir de rapoarte egale 

Media aritmetică şi media aritmetică ponderată. 

3. Numere reale 

Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. 

Rădăcina pătrată a unui număr raţional pozitiv; algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate. 
Aproximări. 

Reguli de calcul: abba ; baba // , a 0, b 0. Introducerea factorilor sub 

radical. Scoaterea factorilor de sub radical 

Media geometrică. 

4. Calcul algebric 

Calcul cu numere reale reprezentate prin litere: adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare 
la putere cu exponent întreg; reguli de calcul cu puteri 

Formule de calcul prescurtat:  (a±b)2 = a2 ± 2ab + b2; (a-b)(a+b) = a2 - b2 

Descompuneri în factori, utilizând regulile de calcul în R.  

Rezolvarea ecuaţiei de forma x2 = a, unde a Q. 

5. Elemente de organizare a datelor  

Sistem de axe ortogonale; reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe 
ortogonale; distanţa între două puncte din plan; rezolvarea unor probleme simple de geometrie 
pornind de la reprezentarea punctelor într-un sistem de axe ortogonale; reprezentarea unor 
numere reale pe axă,  

Ecuaţii şi sisteme 

Ecuaţii de forma ax+b=0, a, b  R; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente; rezolvarea 
ecuaţiilor.  

Inecuaţii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, b  R. Scrierea mulţimii soluţiilor. 

Ecuaţii de forma  ax+by+c=0, a, b, c  R. 

Sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute, de forma:  ; rezolvare    , prin metoda reducerii şi 
prin metoda substituţiei. 

a1 x + b1 y = c1 

 a2 x + b2y = c2 



 

 

GEOMETRIE  

Unghiuri opuse la vârf. 

Congruenţa triunghiurilor. Linii importante în triunghi. 

Condiţii necesare şi suficiente ca un paralelogram să fie dreptunghi, romb, pătrat. 

Centru de simetrie şi axe de simetrie pentru poligoanele studiate. 

Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi. 

Arii (triunghiuri, patrulatere); calculul ariilor unor suprafeţe,  

Calculul ariilor laterale şi totale ale unor poliedre, pe desfăşurări date. 

1. Asemănarea triunghiurilor  

Rapoarte şi proporţii formate cu lungimi de segmente; segmente proporţionale. 

Teorema paralelelor echidistante. Teorema lui Thales.  

Împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date. 

Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de greutate al unui triunghi. 

Linia mijlocie în trapez; proprietăţi. 

Triunghiuri asemenea. 

Teorema fundamentală a asemănării. 

Criterii de asemănare a triunghiurilor. 

2. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic  

Proiecţii ortogonale pe o dreaptă. 

Teorema înălţimii, teorema catetei. 

Teorema lui Pitagora; teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora. 

Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic: sin, cos, tg, ctg; folosirea tabelelor trigonometrice; 
, valorile functiilor trigonometrice pentru unghiurile de 30°, 45° şi 60°. 

Rezolvarea triunghiului dreptunghic.  

3. Cercul  

Cercul: definiţie; elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc; interior, exterior; discul. 

Unghi la centru; măsurarea arcelor; arce congruente. 

Coarde şi arce în cerc  

Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc; patrulater înscris în cerc; poligonul regulat: 
construcţie, elemente. 

Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc; 
triunghi circumscris unui cerc. 

Poziţiile relative a două cercuri. 

Calculul elementelor în poligoane regulate: triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat (latură, 
apotemă, arie, perimetru). 

Lungimea cercului şi aria discului; lungimea arcului de cerc; aria sectorului de cerc. 

 

CLASA VIII 

ALGEBRĂ 

1. Numere reale  

N Z Q R. Forme de scriere a unui număr real. 

Reprezentare pe axă. Aproximări. Valoarea absolută a unui număr real. Intervale. 

Operaţii cu numere reale de forma a b , b>0, (adunarea, scăderea, înmulţirea, ridicarea la 
putere, împărţirea).  

Formule de calcul prescurtat: 

( )a b a ab b2 2 22 ; 



 

 

22 ba)ba)(ba( ; 

( )a b c a b c ab bc ac2 2 2 2 2 2 2 . 

Descompuneri în factori.  

2. Funcţii 

Noţiunea de funcţie. 

Funcţii definite pe mulţimi finite, exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule, 
reprezentare grafică. 

Funcţii de tipul f: R R, f(x)=ax+b (a, b R); reprezentarea geometrică a graficului. 

3. Ecuaţii şi inecuaţii 

Ecuaţii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt numere reale. Ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, 
b, c sunt numere reale. 

Sisteme de ecuaţii de forma:                                   , unde a1  , b1  , c1  , a2, ,  b2 , , c2 sunt numere 
reale;  

rezolvare prin metoda substituţiei şi prin metoda reducerii;  

Rezolvarea în R a ecuaţiei de forma ax2+bx+c=0, a, b, c R, a 0, prin descompunere în factori 
sau în sumă de pătrate. Formula de rezolvare. 

Inecuaţii de forma ax+b 0, ( , , ) unde a şi b sunt numere reale.  

GEOMETRIE 

1. Relaţii între puncte, drepte şi plane 

Corpuri geometrice cunoscute: cub, paralelipiped dreptunghic (cuboid), piramidă, cilindru, con, 
sferă (descriere, reprezentare în plan, desfăşurare; prezentarea corpurilor rotunde drept corpuri 
de rotaţie). 

Tetraedrul. Piramida.  

Poziţii relative a două drepte în spaţiu (exemplificare mai întâi pe corpurile studiate); axioma 
paralelelor; relaţia de paralelism în spaţiu. 

Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte 
perpendiculare. 

Poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan.. 

Dreapta perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan; înălţimea piramidei. 

Poziţii relative a două plane. 

Plane paralele; distanţa dintre două plane paralele.  

Prisma; înălţimea prismei; prismă dreaptă. 

Secţiuni paralele cu baza în corpurile studiate; trunchiul de piramidă. 

2. Proiecţii ortogonale pe un plan 

Proiecţii de puncte, drepte, segmente. 

Unghiul unei drepte cu un plan; lungimea proiecţiei unui segment. 

Teorema celor trei perpendiculare; calculul distanţei de la un punct la o dreaptă. 

Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; plane perpendiculare. 

Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate.  

3. Calcul de arii şi volume 

Aria şi volumul unui corp geometric. 

Aria laterală, aria totală şi volumul prismei drepte cu baza triunghi echilateral, pătrat sau 
hexagon regulat.  

Aria laterală, aria totală şi volumul piramidei triunghiulare regulate, al piramidei patrulatere 
regulate şi al piramidei hexagonale regulate.  

Aria laterală, aria totală şi volumul trunchiului de piramidă triunghiulară regulată, al trunchiului 

a1 x + b1 y = c1 

a2 x + b2y = c2 



 

 

de piramidă patrulateră regulată şi al trunchiului de piramidă hexagonală regulată.  

Cilindrul circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria 
laterală, aria totală şi volumul. 

Conul circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria 
laterală, aria totală şi volumul. 

Trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni 
axiale; aria laterală, aria totală şi volumul. 

Sfera: descriere, aria, volumul. 
 
CLASA IX 
Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale N  (şir) 

 Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone; exemple simple 

 Tipuri de şiruri: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în 
funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii 

Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n ≥ 3. 

Funcţia de gradul I 

 Definiţie, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x)=0, reprezentarea grafică 

a funcţiei f : R  R , f(x) = ax+b, a,b R  

  Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei. 
Studiul monotoniei prin semnul diferenţei f(x1) – f(x2)  (sau studierea raportului 

1 2

1 2

( ) ( )f x f x

x x
, x x1 2, R, x1 x2 )  

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

 Poziţia relativă a două drepte, sisteme de tipul 
ax by c

mx ny p
, a, b, c, m, n, p numere reale 

Sisteme de inecuaţii de gradul I 

 

Funcţia de gradul al II-lea 

 Reprezentarea grafică a funcţiei                 

 f : R  R,  f(x) = ax2+bx+c, a,b,c R,          a  0, intersecţia graficului cu axele de 

coordonate, ecuaţia f(x)=0, simetria faţă de drepte de forma x = m, m R . 

Relaţiile lui Viete,  rezolvarea sistemelor de forma 
pxy

syx
   s,p R. 

 

 Monotonie. Studiul monotoniei prin semnul diferenţei f(x1) – f(x2), rata creşterii 

(descreşterii): 1 2

1 2

( ) ( )f x f x

x x
, x x1 2, R, x1 x2 , punct de extrem, (vârful parabolei). 

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

ycbxax

ynmx

2
 a, b, c, m, n R  

Rezolvarea sistemelor de forma  
ycxbxa

ycxbxa

22
2

2

11
2

1 , a1, a2, b1, b2, c1, c2 R, interpretare 

Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale  funcţiei de gradul al II-lea 

 Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii de forma                  

ax2 + bx + c   0 ( , , ) studiate pe R sau pe intervale de numere reale, interpretare 
geometrică: imagini şi preimagini ale unor intervale (proiecţiile unor porţiuni de parabolă 
pe axe). 



 

 

geometrică 

Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în  geometria   plană 

 Vectorul de poziţie al unui punct. 

 Vectorul de poziţie al punctului care împarte un segment într-un raport dat, teorema lui 
Thales (condiţii de paralelism). 

 Vectorul de poziţie al centrului de greutate al unui triunghi (concurenţa medianelor unui 
triunghi).   

 Teorema bisectoarei , vectorul de poziţie al centrului cercului înscris într-un triunghi; 
ortocentrul unui triunghi; relaţia lui Sylvester, concurenţa înălţimilor. 

Elemente de trigonometrie 

 Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice 
sin, cos: [0; 2π ] → [-1, 1 ], 
tg: [0; π ]\{π/2}→R; 

 Definirea funcţiilor trigonometrice: 
sin: R →[-1 ; 1 ], cos: R → [-1 ; 1] 
tg: R\D → R, unde D={ π/2+kπ; k є Z } 
ctg: R\D → R unde D={ kπ, k є Z } 

 Formulele de reducere la primul cadran, formule trigonometrice: sin (a+b), sin (a-b), 
cos(a+b), cos (a-b), sin2a, cos2a, sina+sinb, sina-sinb, cosa+cosb, cosa-cosb 
(transformarea sumei în produs). 

Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului 
scalar a doi vectori în geometria plană 

 Produsul scalar a doi vectori: definiţie, proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de 
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic. 

 Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea 
triunghiurilor oarecare 

 Calculul razei cercului înscris şi a cercului circumscris în triunghi, calculul lungimilor unor 
segmente importante din triunghi, calcul de arii. 

 


