PROGRAMA M2
Clasa a IX-a
Mulţimi şi elemente de logică matematică
 Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor
reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos; operaţii cu
intervale de numere reale.
 Propoziţie, predicat, cuantificatori.
 Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă),
corelate cu operaţiile şi relaţiile cu mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune,
incluziune, egalitate).
FUNCŢII
Şiruri
Modalităţi de a descrie un şir; exemple de şiruri: progresii aritmetice, progresii
geometrice, aflarea termenului general al unei progresii; suma primilor n termeni ai
unei progresii.
Funcţii; lecturi grafice


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 de forma y=m, m є R.
 Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, exemple
de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi
grafice; egalitatea a două funcţii, imaginea unei funcţii, graficul unei funcţii .
Funcţii numerice f :I→R, I interval de numere reale; proprietăţi ale funcţiilor numerice
prin lecturi grafice: reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia graficului cu axele
de coordonate, rezolvarea grafică a ecuaţiilor de forma f(x)= g( x), mărginire, paritate,
imparitate (simetria graficului faţă de axa Oy sau origine), periodicitate, monotonie.
Funcţia de gradul I
 Definiţie;
 Reprezentarea grafică a funcţiei f: R  R , f(x) = ax+b, a,bR, intersecţia graficului
cu axele de coordonate, ecuaţia f(x)=0 ;
 Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonie, semnul
funcţiei.
 Inecuaţii de forma ax + b  0 (, <, >) a, bR, studiate pe R
ax  by  c
 Poziţia relativă a două drepte; sisteme de tipul 
, a, b, c, m, n, p numere
mx  ny  p
reale
Funcţia de gradul al II-lea
 Reprezentarea grafică a funcţiei f : R  R, f(x) = ax2+bx+c, a,b,cR, a  0,
intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x) = 0, simetria faţă de drepte
de forma x = m, mR ).
x  y  s
 xy  p

Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma 

s,pR.

Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
 Monotonie; punct de extrem (vârful parabolei), interpretare geometrică.

Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii de forma ax2 + bx +
c  0 (, , ), a,b,cR, a  0 interpretare geometrică.
Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă: rezolvarea sistemelor de forma


mx  n  y
, a,b,c,m,nR, interpretare geometrică.
 2
ax  bx  c  y

Vectori în plan
 Segment orientat, vectori, vectori coliniari.
Operaţii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietăţi
ale operaţiei de adunare, înmulţirea cu scalari, proprietăţi ale înmulţirii cu scalari,
condiţia de coliniaritate, descompunerea după doi vectori daţi, necoliniari şi nenuli.
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).
Notă: Toate conţinuturile din programele şcolare ale claselor anterioare sunt incluse in
programa curentă.
Clasa a X-a
Mulţimi de numere
 Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui
număr pozitiv, aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale.
 Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 sau 3), proprietăţi ale radicalilor.
 Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de
logaritmare.
 Mulţimea C: Numere complexe sub forma algebrică, conjugatul unui număr
complex operaţii cu numere complexe. Interpretarea geometrică a operaţiilor de
adunare şi scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real.
 Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul al doilea cu coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate.
Funcţii şi ecuaţii
 Funcţia putere cu exponent natural
f: R→D, f(x)=xn şi n ≥ 2
 Funcţia radical f: D→R, f(x)= n x , n=2,3 unde D = [0, ∞) pentru n par şi D= R pentru
n impar.
 Funcţia exponenţială f : R→ ( 0;∞ ), f(x)=ax,
a є ( 0;∞ ), a ≠ 1 şi funcţia
logaritmică
f : ( 0;∞ ) →R, f(x) =logax, , a є ( 0;∞ ), a ≠ 1, creştere
exponenţială, creştere logaritmică .
 Funcţii trigonometrice directe şi inverse
 Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate,
Funcţii inversabile:definiţie, proprietăţi grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o
funcţie să fie inversabilă.
 Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:
- Ecuaţii iraţionale ce conţin radicali de ordinul 2 sau 3;
- Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice

Metode de numărare





Metoda inducţiei matematice
Mulţimi finite ordonate
Permutări – numărul de mulţimi ordonate cu n elemente care se obţin prin ordonarea
unei mulţimi finite cu n elemente
 Aranjamente – numărul submulţimilor ordonate cu câte m elemente fiecare, m≤n
care se pot forma cu cele n elemente ale unei mulţimi finite
 Combinări – numărul submulţimilor cu câte k elemente, unde 0 ≤k ≤ n ale unei mulţimi
finite cu n elemente, proprietăţi: formula combinărilor complementare, numărul tuturor
submulţimilor unei mulţimi cu n elemente.
 Binomul lui Newton
Geometrie
 Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în
plan.
 Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului
dintre un vector şi un număr real.
 Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei
determinată de două puncte distincte, calcule de distanţe şi arii.
Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan,
calcule de distanţe şi arii.
Notă: Toate conţinuturile din programele şcolare ale claselor anterioare sunt incluse in
programa curentă.
Clasa a XI-a
Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare
Matrice
 Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice
 Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar,
proprietăţi.
Determinanţi
 Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi.
 Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi
coliniaritatea a trei puncte în plan.
Sisteme de ecuaţii liniare
 Matrice inversabile din Mn (C), n=2,3 .
 Ecuaţii matriceale.
 Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar.
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss.
Elemente de analiză matematică
Limite de funcţii
 Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire,
vecinătăţi, dreapta încheiată, simbolurile +∞ şi -∞.

Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei într-un punct utilizând vecinătăţi, limite
laterale pentru: funcţia de gradul I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia logaritmică,
exponenţială, funcţia putere (n=2, 3), funcţia radical (n= 2, 3), funcţia raport de două
funcţii cu grad cel mult 2.
 Calculul limitelor pentru funcţia de gradul I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia
logaritmică, exponenţială, funcţia putere (n = 2, 3), funcţia radical (n = 2, 3), funcţia
raport de două funcţii cu grad cel mult 2, cazuri exceptate la calculul limitelor de
funcţii: 0/0, ∞/∞, 0.∞
 Asimptotele graficului funcţiilor studiate: verticale, orizontale şi oblice.
Funcţii continue
 Interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, operaţii cu funcţii continue.
 Semnul unei funcţii continue pe un interval de numere reale utilizând consecinţa proprietăţii
lui Darboux.
Funcţii derivabile
 Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile.
 Operaţii cu funcţii care admit derivată, calculul derivatelor de ordin I şi II pentru
funcţiile studiate.
 Regulile lui l’Hospital pentru cazurile: 0/0, ∞/∞.


Clasa a XII-a
Toata materia

