
  

 

 

 

PROGRAMA DE CONCURS 
 

 Conţinuturile programelor şcolare din anii anteriori fac parte din programa de concurs. 

 

 

 Clasa a V-a 

1. Numere naturale  

- Operaţii cu numere naturale; adunarea, scăderea, înmulţirea. 

- Împărţirea. Teorema împărţirii cu rest. Probleme. 

- Ridicarea la putere. Proprietăţile puterilor 

- Divizibilitatea numerelor naturale – criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 

 Clasa a VI-a 

  Algebră 

1. Divizibilitatea numerelor naturale 

- Divizor, multiplu 

- c.m.m.m.c. şi c.m.m.d.c. 

- Proprietăţile divizibilităţii în N 

2. Numere raţionale pozitive 

- Operaţii cu numere raţionale pozitive 

  Geometrie 

1. Punct, dreaptă, plan 

- Segment, semidreaptă, semiplan 

- Segmente congruente 

- Mijlocul unui segment 

2. Unghiuri 

- Unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi 

- Unghiuri complementare şi suplimentare 

- Unghiuri opuse la vârf 

 Clasa a VII-a 

  Algebră 

1. Mulţimea numerelor raţionale 

- Operaţii cu mulţimi 

- Ecuaţii în Q 

- Inecuaţii în Q 

  Geometrie 

1. Paralelism şi perpendicularitate 

2. Congruenţa triunghiurilor 

- Linii importante în triunghi 

3.Patrulatere convexe 

4.Paralelogramul 

5.Patrulatere particulare :dreptunghiul,rombul,patratul,trapezul 

6.Arii   

 

- Aria triunghiului 

- Aria patrulaterelor 

 Clasa a VIII-a 

  Algebră 

- Mulţimea numerelor reale 



- Reguli de calcul cu puteri şi radicali 

- Calcul algebric 

- Formule de calcul prescurtat ,descompunerea in factori 

  Geometrie 
- Puncte, drepte, plane in spatiu 

- Poziţii relative a două plane 

- Dreapta perpendiculară pe plan 

- Proiectia ortogonala pe plan 

 Clasa a IX-a 

1. Mulţimi şi elemente de logică matematică 

- Mulţimea numerelor reale (modul, parte întreagă, parte fracţionară, inegalităţi) 

- Propoziţii, predicat, cuantificatori.Operatii  logice elementare 

- Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică 

-  Siruri.Progresii : progresia aritmetica si progresia geometrica 

2. Vectori în plan 

- Segment orientat 

- Operaţii cu vectori (până la capitolul „Coliniaritate. Congruenţă. Paralelism”) 

 Clasa a X-a 

1. Numere reale 

- Proprietăţi ale numerelor reale 

- Radical de ordinul n ( Nn , 2n ). Proprietăţi ale radicalilor 

- Definiţia logaritmului unui număr real pozitiv. Proprietăţi ale logaritmilor. 

2. Mulţimea numerelor complexe 

- Numere complexe sub formă algebrică.Operaţii cu numere complexe 

- Numere complexe conjugate,modulul unui numar complex. 

- Interpretarea geometrică a numerelor complexe 

- Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul II cu coeficienţi reali şi complecşi 

 Clasa a XI-a 

  Algebră 

1. Permutări 

- Noţiunea de permutare, operaţii, proprietăţi. Compunerea permutărilor. 

- Inversiuni. Semnul unei permutări.  

2. Matrice 

- Matrice, mulţimi de matrice 

- Operaţii cu matrice (până la capitolul „Determinanţi”) 

  Analiză matematică 

1. Limite de şiruri 

- Funcţii reale de o variabilă reală 

- Şiruri convergente, operaţii cu şiruri convergente 

- Limite de şiruri.Calculul limitelor de şiruri (până la „Limite de funcţii”) 

 

 Clasa a XII-a 

  Algebră 

1. Grupuri 

- Legi de compoziţie 

- Structuri algebrice:monoid,grup,subgrup. Exemple 

- Morfisme si izomorfisme de grupuri 

  Analiză matematică 

1. Primitive 

- Primitivele unei funcţii.Integrala nedefinită a unei funcţii 

- Proprietăţi ale integralei nedefinite 

- Primitive uzuale.Metode de calcul ale primitivelor.Integrarea prin parti,schimbarea de 

variabila,integrarea functiilor rationale 


