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PRELIMINARII 

Interesul şi motivaţia elevului pentru studierea matematicii 

este o problemă educaţională ce necesită soluţionare. Matematica 

trebuie să devină o disciplină interesantă pentru elevi. 

Curriculumul la disciplina opţională „Matematica aplicativă” pentru 

clasa a IX-a reprezintă instrumentul didactic şi documentul normativ 

ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de atins, exprimate în 

competenţe, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi 

evaluare. 

Prezentul curriculum este parte componentă a Curriculumului 

Naţional, fiind destinat profesorilor care vor preda această disciplină 

la treapta gimnazială de învăţământ.  

Orice disciplină din categoria opţionalelor se adaugă la 

curriculumul obligatoriu şi constituie o extindere a traiectului 

educaţional, raliindu-se la competenţele-cheie prevăzute de Codul 

Educaţiei [1]. Matematica este considerată una dintre cele mai 

dificile discipline pentru majoritatea elevilor. Misiunea profesorului 

este de a face disciplina mai interesantă, mai atractivă, descoperind 

împreună cu elevii frumuseţea şi tainele acesteia. Acest deziderat 

poate fi realizat în cadrul disciplinei opţionale „Matematica 

aplicativă”, care – sperăm – va stimula învăţarea şi aplicarea 

matematicii cu plăcere şi interes de către elevi. 

Administrarea disciplinei 

Statutul 
disciplinei 

Aria 
curriculară 

Clasa 

Nr. de 
unităţi de 
conţinut 
pe clase 

Nr. de 
ore pe an 

Opţională Matematică 

şi Ştiinţe 

Clasa a IX-a 20 34 
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I. CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI OPŢIONALE 

Disciplina opţională „Matematica aplicativă” are ca 

prioritate formarea competenţelor necesare pentru a facilita 

conştientizarea ponderii aplicării matematicii în diverse domenii. 

Studierea variatelor aplicaţii ale matematicii în diverse contexte/ 

situaţii reale şi/sau modelate va intensifica interesul elevilor pentru 

matematică ca ştiinţă, va stimula lucrul în echipă, va „umaniza” 

procesul de studiere a matematicii, va demonstra caracterul aplicativ 

al matematicii.  

Disciplina „Matematica aplicativă” este orientată spre: 

 formarea şi dezvoltarea interesului elevilor pentru matematică;  

 informarea elevilor din clasa a IX-a cu variate oportunităţi de 

aplicare a matematicii în diverse domenii – literatură, arte, 

tehnică, economie, în cotidian etc.; 

 asigurarea învăţării matematicii prin intermediul activităţilor 

atractive, care pot fi iniţiate sub diferite forme: jocuri de rol, 

realizarea proiectelor, analiza studiilor de caz etc.; 

 formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a aplica cele studiate în 

situaţii reale şi/sau modelate. 

Proiectarea curriculumului disciplinei opţionale este 

fundamentată pe următoarele principii: 

 respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor; 

 asigurarea caracterului intra-, inter-, pluri-, 

trandisciplinar al matematicii; 

 centrarea pe aspectul formativ; 

 asigurarea continuităţii studierii matematicii; 

 centrarea pe aspectul aplicativ al matematicii; 

 axarea pe rezultatele finale – competenţele specifice. 

Procesul educaţional realizat la disciplina opţională va fi 

direcţionat spre formarea competenţei şcolare: „Competenţa 

şcolară este un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi 

valori, dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror 

mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în 

diverse contexte şi situaţii.” 2, p. 12 .  
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II. COMPETENŢE-CHEIE 
PRIORITARE PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ: 

- Competenţa de a învăţa să înveţi; 

- Competenţe de comunicare în limba română; 

- Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

- Competenţe digitale; 

- Competenţe sociale şi civice; 

- Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă. 
 

III. COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE 
PRIORITARE PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ: 

 Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific 

argumentat. 

 Competenţe de a dobândi, a stăpâni şi a aplica cunoştinţe 

fundamentale din domeniile Matematică, Ştiinţe şi 

Tehnologii în coraport cu nevoile sale. 

 Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea 

rezultatul final, de a propune soluţii de rezolvare a 

situaţiilor-problemă din diverse domenii. 

 Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu 

acţiune digitală. 

 Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţii 

de conflict şi a respecta opiniile semenilor săi. 

 Competenţe de gândire critică asupra activităţii sale în 

scopul autodezvoltării continue şi autorealizării personale. 

 Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi. 
 

IV. COMPETENŢELE SPECIFICE  
ALE DISCIPLINEI OPŢIONALE: 

1. Aplicarea noţiunilor matematice, a terminologiei, a notaţiilor 

şi a modelelor matematice studiate în diverse contexte. 

2. Utilizarea achiziţiilor matematice dobândite în rezolvarea 

problemelor din diverse domenii. 
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3. Explorarea, investigarea unor probleme, situaţii-problemă 

reale şi/sau modelate, integrând achiziţiile matematice şi cele 

din alte domenii. 

4. Rezolvarea prin diverse forme de cooperare a problemelor, 

situaţiilor-problemă în diverse contexte. 

  

V. REPARTIZAREA TEMELOR 
PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP 

Clasa Temele Nr. de ore 
a IX-a Matematica în literatură şi arte 14 

Matematica în tehnică şi economie 20 

Total: 34 ore 

*Notă: Repartizarea timpului s-a efectuat reieşind din 1 oră pe 
săptămână. 
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VI. SUBCOMPETENŢE, CONŢINUTURI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE 

Clasa a IX-a 

Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) 

1.1. Identificarea 
noţiunilor matematice 
studiate în diferite 
domenii. 

1.2. Citirea şi scrierea 
numerelor după diverse 
caracteristici. 

1.3. Aplicarea 
operaţiilor matematice 
studiate în diverse 
domenii şi contexte. 

1.4. Completarea 
succesiunii de numere 
după anumite reguli 
identificate sau date. 

1.5. Identificarea în 
diverse enunţuri şi 
aplicarea terminologiei 
matematice, a notaţiilor 
studiate în situaţii reale 
şi/sau modelate. 

I. Matematica în 
literatură şi arte 

 Matematica în operele 

lui M. Eminescu. 

 Matematica în operele 

lui Ion Creangă. 

 Probleme de 

matematică propuse 

de I. Creangă. 

 Matematica în operele 

lui  V. Alecsandri. 

 Gheorghe Asachi şi 

,,Prima carte 

moldovenească de 

geometrie”. 

 Secţiunea de aur în 

arte. 

 Secţiunea de aur în 

Exerciţii şi sarcini de: 
- identificare a noţiunilor matematice în operele 

lui M. Eminescu; 
- identificare a noţiunilor matematice în operele 

lui I. Creangă; 
- identificare şi rezolvare a problemelor 

matematice din operele lui V. Alecsandri; 
- rezolvare a problemelor identificate în operele 

lui I. Creangă, V. Alecsandri, Gh. Asachi; 
- identificare şi aplicare a secţiunii de aur în 

arhitectură; 
- identificare şi aplicare a secţiunii de aur în 

operele de artă; 
- identificare şi aplicare a secţiunii de aur în 

mediul înconjurător; 
- determinare a secţiunii de aur în corpul uman; 
- realizare a proiectelor privind aplicaţiile 

matematicii în diverse domenii;  
- transpunere a unor situaţii reale şi/sau 

modelate în limbaj matematic, rezolvare a 
problemei obţinute şi interpretare a 
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1.6. Rezolvarea 
problemelor de 
matematică selectate din 
diverse domenii. 

1.7. Transpunerea unor 
situaţii reale şi/sau 
modelate în limbaj 
matematic, rezolvarea 
problemei obţinute şi 
interpretarea 
rezultatului. 

1.8. Elaborarea şi 
realizarea unor proiecte 
ce includ aplicarea 
modelelor matematice 
studiate. 

1.9. Justificarea unui 
rezultat sau demers, 
susţinerea propriilor idei 
şi viziuni, recurgând la 
argumentări. 1.10. 
Comunicarea în cadrul 
activităţilor de învăţare în 
grup. 

 

biologie. 

 Secţiunea de aur în 

mediul înconjurător. 

 Probleme distractive. 

rezultatului; 
- rezolvare a problemelor de matematică 

selectate din diverse domenii; 
- justificare şi argumentare a rezultatelor 

obţinute. 

Metode şi activităţi de instruire:  

metoda exerciţiului; problematizarea; modelarea; 
metoda proiectelor; studiul de caz, cu aplicaţii 
practice; jocuri didactice; analogia; 
contraexemplul; matricea de asociere; explozia 
stelară (starbursting) etc. 

Activităţi de evaluare: 

evaluarea iniţială; evaluarea formativă; evaluarea 
finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; 
probe orale, scrise, practice, grafice; investigaţia; 
metoda proiectelor etc. 
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2.1. Explorarea, 
investigarea şi 
transpunerea unor 
situaţii reale şi/sau 
modelate în limbaj 
specific algebrei, 
geometriei, 
trigonometriei, analizei 
matematice, statisticii, 
probabilităţilor şi 
rezolvarea problemei 
obţinute. 

2.2. Identificarea în 
diverse enunţuri şi 
utilizarea terminologiei 
şi notaţiilor specifice 
matematicii în contexte 
variate. 

2.3. Stabilirea 
conexiunilor logice dintre 
matematică şi alte 
domenii, în situaţii reale 
şi/sau modelate. 

2.4. Elaborarea şi 
realizarea unor proiecte 

II. Matematica în 
tehnică, economie şi 
medicină 

 Aplicaţii ale funcţiilor 

în tehnică. 

 Geometria în cotidian. 

 Geometria în 

construcţii. 

 Trigonometria în 

construcţii.  

 Simetria în construcţii. 

 Algebra în economie. 

 Statistica şi 

probabilitatea în 

economie. 

 Matematica în 

medicină. 

Exerciţii şi sarcini de: 
- transpunere a unor situaţii reale şi/sau 

modelate în limbaj matematic şi rezolvare a 
problemelor obţinute; 

- identificare şi aplicare a terminologiei şi 
notaţiilor specifice matematicii în variate 
contexte; 

- stabilire a conexiunilor logice dintre 
matematică şi alte domenii, în situaţii reale 
şi/sau modelate; 

- identificare şi aplicare a funcţiilor în diverse 
domenii; 

- rezolvare a situaţiilor practice privind 
determinarea punctelor inaccesibile, utilizând 
asemănarea; 

- identificare şi aplicare a noţiunilor geometrice 
în situaţii variate; 

- rezolvare a problemelor utilizând noţiunile 
geometrice studiate; 

- interpretare prin modele matematice a unor 
probleme din diverse domenii; 

- elaborare şi realizare a unor proiecte ce includ 
aplicarea modelelor matematice studiate; 

- evaluare şi analizare a rezolvării problemei în 
contextul corectitudinii, al simplităţii, al 
clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor; 
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ce includ aplicarea 
modelelor matematice 
studiate. 

2.5. Interpretarea prin 
modele matematice a 
unor probleme din 
diverse domenii. 

2.6. Identificarea 
elementelor cunoscute ale 
figurilor şi corpurilor 
geometrice şi aplicarea 
lor la calcularea 
perimetrelor, ariilor şi 
volumelor. 

2.7. Evaluarea şi 
analizarea rezolvării 
problemei în contextul 
corectitudinii, al 
simplităţii, al clarităţii şi 
al semnificaţiei 
rezultatelor. 

2.8. Organizarea şi 
reprezentarea datelor 
de tip cantitativ şi 
calitativ din diverse 
domenii, utilizând 

- organizare şi reprezentare a datelor de tip 
cantitativ şi calitativ din diverse domenii, 
utilizând elementele statisticii matematice 
şi/sau probabilistice studiate; 

- investigare a valorii de adevăr a unei afirmaţii 
simple prin prezentarea unor exemple, 
contraexemple; 

- justificare a unui rezultat sau demers, 
susţinere a propriilor idei şi viziuni, recurgând 
la argumentări. 

Metode şi activităţi de instruire:  

metoda exerciţiului; problematizarea; 
algoritmizarea; activitatea în grup; studiul de caz, 
cu aplicaţii pe teren; jocuri didactice; analogia; 
contraexemplul; conexiuni intra- şi 
interdisciplinare; lucrări practice; turul galeriei 
etc. 

Activităţi de evaluare: 

evaluarea formativă, evaluarea finală; evaluarea 
asistată de calculator; testarea; probe scrise; 
lucrări practice pe teren; proiectul; investigaţia 
etc. 
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elementele statisticii 
matematice şi/sau 
probabilistice studiate. 

2.9. Investigarea valorii 
de adevăr a unei afirmaţii 
simple prin prezentarea 
unor exemple, 
contraexemple. 

2.10. Justificarea unui 
rezultat sau demers, 
susţinerea propriilor idei 
şi viziuni, recurgând la 
argumentări.  
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VII. SUGESTII METODOLOGICE 

Disciplina opţională „Matematica aplicativă” va fi predată 

amplificând aspectul interactiv al didacticii, care presupune 

plasarea elevului în centrul procesului educaţional. Tehnologiile 

didactice aplicate vor contribui la dezvoltarea gândirii critice şi 

formării unei atitudini pozitive a elevilor pentru matematică. În 

activitatea didactică profesorii vor ţine cont de faptul că 

„Interesul pentru matematică se naşte şi se dezvoltă 

odată cu înţelegerea tot mai clară şi cu pătrunderea tot 

mai adâncă în lumea adevărurilor ei.” (S. Stoilov). 

Matematica este pretutindeni în jurul nostru. Misiunea 

profesorului este s-o reliefeze – în comun cu elevii – şi să-i 

convingă pe aceştia să studieze conştient matematica pentru a o 

aplica în diverse contexte. Predarea–învăţarea matematicii 

trebuie să creeze condiţii favorabile antrenării elevilor pe calea 

căutărilor, cercetării, care să favorizeze învăţarea prin 

problematizare şi descoperire. Este necesară crearea unor condiţii 

pentru transferul achiziţiilor matematice dobândite şi 

conştientizate în diverse domenii, inclusiv în cotidian. În măsura 

posibilităţilor, orele de matematică vor fi asistate de TIC. 

Evaluările realizate în cadrul disciplinei opţionale se vor axa 

pe principiul pozitiv al evaluării: Evaluarea depistează şi 

stimulează succesul elevilor, nu insuccesul acestora şi 

nu-i pedepseşte. Tehnologiile de evaluare vor include prioritar 

metode precum metoda proiectelor, evaluarea reciprocă, 

probe practice, probe grafice, investigaţia, 

autoevaluarea, evaluarea prin jocuri didactice cu 

aspect evaluativ etc. Evaluările realizate la disciplina opţională 

vor include itemi, sarcini, rezolvarea cărora necesită conexiuni 

interdisciplinare. În cadrul evaluărilor realizate accentul se va 

pune nu pe cunoştinţe şi capacităţi separate, ci pe formarea de 

competenţe. Important este ca evaluările realizate să fie 

obiective.  
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