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                                                                                                                Varianta 3                                                                                                                                      
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

La toate subiectele se cer rezolvări complete. 

 

Subiectul I. (30 puncte) Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare la matematică. Enumeraţi trei activităţi remediale 

 
Subiectul II. (60 puncte) Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de matematică 

pentru clasa a  IX-a 

 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în  

moduri diferite  

2. Identificarea unor metode grafice pentru rezol-

varea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii  

3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din rezol-

varea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii 

şi din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I  

4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii  

concrete ce se pot descrie prin funcţii de gradul I,  

ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii  

5. Interpretarea cu ajutorul proporţionalităţii a  

condiţiilor pentru ca diverse date să fie 

caracterizate cu ajutorul unei funcţii de gradul I  

6. Rezolvarea cu ajutorul funcţiei de gradul I a 

unei situaţii-problemă şi interpretarea rezultatului  

Funcţia de gradul I  

• Definiţie; reprezentarea grafică a 

funcţiei ( )f x ax b , unde 

, intersecţia graficului cu axele 

de coordonate, ecuaţia ( ) 0f x  

• Interpretarea grafică a proprietăţilor  

algebrice ale funcţiei: monotonie, 

semnul funcţiei  

• Inecuaţii de forma 0  ( , , )ax b  

, studiate pe  

• Poziţia relativă a două drepte; sisteme 

de tipul ,  

  

 (conform planurilor-cadru aprobate prin OMECI nr. 3410, 3411 din 16.03.2009) 

 

a) Menţionaţi şi descrieţi două metode de predare-învăţare folosite în alcătuirea unui demers 

didactic elaborat în vederea formării competenţelor specifice precizate în secvenţa de mai 

sus justificând modul în care aceste metode pot determina formarea competenţelor 

respective. 
b) Precizaţi două mijloace moderne de învăţământ folosite în formarea/dezvoltarea într-un mod 

prezentate în secvenţa de mai sus, conţinând itemi: de completare, cu alegere multiplă, 

de tip pereche precizând pentru fiecare item competenţa / competenţele evaluate 

 

Notă: se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspun-

sului aşteptat şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate. 

creativ şi atractiv a competenţelor specifice precizate în secvenţa de mai sus.  

c)  Elaboraţi un test de evaluare formativă pentru trei dintre competenţele specifice 


