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Şcoala  Gimnazială „Nicolae Buleu“ Mărgineni 
Localitatea Mărgineni, judeţul Neamţ 
Anul şcolar 2017 – 2018 

 

 
 

PROIECT DIDACTIC 

 
 

I. DATE GENERALE 

Data: 23.04.2018 

Clasa: a VIII-a  

Propunător: Prof. Vasile Păduraru 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Poliedre – trunchiul de piramidă regulată 

Tema: Trunchiului de piramidă regulată. Recapitulare 

Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

II. COMPETENŢE SPECIFICE 

CS1.4 – Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice 

spaţiale date; 

CS2.4 – Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate; 

CS3.4 – Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese; 

CS4.4 –Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic 

(axiome, teoremă directă, teoremă reciprocă, ipoteză, concluzie, demonstraţie); 

CS5.4 –Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică 

să verifice anumite cerinţe. 
 

III. OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

◉ Cognitive 

OC1 – Să execute desfăşurările plane a trunchiului de piramidă regulată conform 

cerinţelor problemelor; 

OC2 – Să recunoască elementele trunchiului de piramidă regulată; 

OC3 – Să cunoască şi să aplice în probleme formulele pentru calculul ariei laterale, ariei 

totale şi volumului trunchiului de piramidă regulată; 

OC4 – Să folosească relațile metrice pentru calculul unor distanțe studiate anterior; 

◉ Afective 

OA1 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ; 

OA2 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare; 

OA3 – stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic; 

OA4 – exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic. 
 

◉ Psiho-motorii 

OP1 – să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei; 

OP2 – să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse. 
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IV. STRATEGII DIDACTICE 

 Principii didactice: 
- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse; 
 

 Metode şi procedee: 

- Conversaţia; 

- Expunerea; 

- Exemplul; 

- Activitatea frontală; 

- Decupări şi ansamblări; 

- Munca independentă şi în grup; 
 

Mijloace de realizare: creta, tabla, instrumente geometrice, fişa, caietul, coală de   

                                              hârtie cartonată, foarfece, videoproiector. 
 

 Forme de evaluare: observarea sistematică, întrebări, exerciţii orale şi în scris,       

  aprecieri verbale, autoevaluare. 

 

V. BIBLIOGRAFIE 

- Programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  Cercetării şi 

Tineretului Nr.5097/09.09.2009; 

-  C. Savu, G. Caba, E. Teodorescu, D. Popoiu, Matematică – manual pentru clasa a 

VIII-a ,   Ed. Teora, Bucureşti, 2017; 

-  Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia,  Matematică – clasa a VIII-a (mate 

2000+, Consolidare), Ed. Paralela 45, Piteşti, 2016; 

-   www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mateinfo.ro/
http://www.mate30.lx.ro/
http://www.didactic.ro/


 
Pagina 3 din 3 

 

 

 

VI. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei 
Strategii 
didactice 

Modalităţi 
de evaluare 

1.  

Moment 

organizatoric 

(2min.) 

- salutul și prezentarea asistenţei; 

- efectuarea prezenţei elevilor, notarea în catalog a 

absenţilor, verificarea existenţei resurselor materiale  

necesare; 

- asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei.  

Conversaţia - 

2.  

Captarea 

atenţiei; 

verificarea 

temei 

(2min.) 

- are loc verificarea temei şi rezolvarea eventualelor  

neclarităţi /nelămuriri întâlnite: verificarea temei elevilor 

prin sondaj folosind dialogul profesor – elev, elev-elev, 

prin confruntarea rezultatelor; 

Conversaţia  

3.  

Anunţarea 

temei lecţiei 

şi a 

obiectivelor 

(2min.) 

 

Trunchiului de piramidă regulată. Recapitulare 

 

- se anunţă, pe scurt, scopul şi obiectivele ce vor fi 

urmărite pe parcursul desfăşurării activităţii; 

- se scrie pe tablă titlul lecţiei 

 

Conversaţia  

4. 

Desfăşurarea 

activităţii 

(35min.) 

 

Etapa I: Reactualizarea cunoştinţelor cu ajutorul unei  

prezentări în power-point (vezi Anexa 1); 
 

Etapa II: Activitate practică: 

Se formează opt echipe a câte doi elevi (colegii de 

bancă), vor primi câte o fişă de lucru (vezi Anexa 2), câte 

o coală de hârtie cartonată format A3, câte o foarfecă, 

etichete de lipit şi vor avea misiune să construiască, prin 

desen, decupare şi ansamblare, un trunchi de piramidă 

conform datelor din fişă. 

Etapa III: 

Fiecare echipă va avea misiunea: 

- să evidenţieze, cu diferite culori, elementele trunchiului 

de piramidă construit; 

- să calculeze aria totală şi volumul trunchiului de 

piramidă construit conform datelor din fişă. 

 

Conversaţia 

Expunerea 

 

 

 

Activitate 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Aprecieri 

individuale 

şi colective 

5.  

Aprecierea 

activității 

elevilor 

(4min.) 

Materialele realizate de elevi vor fi expuse în clasă şi 

fiecare echipă va aprecia activitatea celorlalte echipe. 

Profesorul va face aprecieri asupra răspunsurilor 

elevilor care s-au remarcat la lecţie. 

Turul 

galeriei 

Aprecieri 

individuale 

şi colective 

6. Tema 

pentru acasă 

(5min.) 

Anexa 3. 
Expunerea 

Conversaţia 
- 
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TRUNCHIUL DE PIRAMIDĂ

1. Definiţie, tipuri

2. Desen 

3. Elemente

4. Formule de calcul

5. Aria laterală, aria totală şi volumul

1. DEFINIŢIE : Corpul geometric obţinut prin secţionarea unei 
piramide cu un plan paralel cu baza şi îndepărtarea piramidei 
mici rezultate se numeşte trunchi de piramidă.

Reţineţi!

Trunchi de piramidă 

hexagonală regulată

Trunchi de piramidă  

patrulateră  neregulată 

Dacă piramida din care provine trunchiul este regulată vorbim de 

trunchi de piramidă regulată.
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Reţineţi! 

În funcţie de tipul piramidei din care provine trunchiul distingem 

trunchi de piramidă triunghiulară, patrulateră, hexagonală etc.

A B

C
D

A'
B'

C'D'

Exemplu – trunchi de piramidă 

patrulateră regulată -

ABCDABCD

O

O'
M'

M

A
B

CD

B'

C'D'

A'

O'

O
M

M’

Piramida triunghiulara

Desen
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A

B

C

C’A’

E

E’

O

O’

S

B’

A B

C
D

A'
B'

C'D'

c) Feţe laterale: ABB'A', BCC'B', CDC'D', DAA'D'

a) Vârfuri: A, B, C, D, A', B', C', D'

b) Baze: - baza mare - ABCD

- baza mică - A'B'C'D'

Elemente:

muchie

laterală

A B

C
D

A'
B'

C'D'

d) Laturile (muchiile) bazei mari: [AB],  [BC], [CD], [DA];

e) Laturile (muchiile) bazei mici : [A'B'], [B'C]', [C'D‘], [D'A'];

f) Muchii laterale : [AA'], [BB'], [CC'],  [DD'];

Elemente:

g) Înălţime   = def =  distanţa dintre bazele trunchiului (I): [OO']

O

O'

Elemente:
Într-un trunchi de piramidă regulată distingem şi următoarele elemente:

- Apotema trunchiului de piramidă = def = înălţimea unei feţe laterale (at): [MM'];

- Apotema bazei mari (aB): [OM];
- Apotema bazei mici (ab): [O'M'].

- Raza cercului circumscris bazei mari (R):[OB]
- Raza cercului circumscris bazei mici (r): [O'B']

ab

aB

A
B

C
D

A'
B'

C'D'

M'

M
O

O'
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A B

CD

A'

C'D'

A B

A' B'

B'

1. Feţele laterale ale unui trunchi 

de piramidă regulată sunt trapeze 

isoscele congruente.

A B

A'

C'D'

C

B' C'A'

A C

2. Secţiunea diagonală a 

unui trunchi de 

piramidă regulată este 

un trapez isoscel.D

ab

A
B

C
D

A'

C'D'

M'

M

O

O'
ab

C'
ab

aB

B'

aB- ab

O

O' M'

Q

ab

M

ab

at
2=I2+(aB-ab)2

aB

Formule 

de calcul

A B

C
D

A'
B'

C'D'

M'

M
O

O'

O

m2=I2+(R-r)2

B

O'

B'

R- r

O B

B'O'

Aria laterală, aria totală şi volumul unui trunchi de piramidă regulată

1. Aria laterală = def= suma ariilor feţelor laterale ( Al)

2
tal)(L

:lateralefeţeuneiAria
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A

lateralefeţePentru n

f
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l
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tal)(L 
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l
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2. Aria totală (At) 

=def=suma dintre  aria laterală (Al), aria bazei mari(AB) şi aria 

bazei mici (Ab):

At=Al+AB+Ab

3. Volumul (V )

= def = o treime din înălţime, înmulţită cu 

suma dintre aria bazei mari, aria bazei 

mici şi rădăcina pătrată din produsul 

ariilor celor două baze.

)(
3
I

bBbB
AAAAV 
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Fişă de lucru 
 

1. Construiţi, prin desen, decupare şi ansamblare, un trunchi de piramidă patrulateră 

regulată cu latura bazei mari de 10cm, latura bazei mici de 4cm şi cu apotema 

trumchiului de 9cm. 

2. Folosind diferite creioane colorate, evidenţiaţi elementele trunchiului de piramidă 

construit. 

3. Calculaţi aria totală şi volumul trunchiului de piramidă construit, conform datelor 

de mai sus. 

Prof. Vasile Păduraru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 1,3,5,7 

Numele şi prenumele elevului   

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 
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Fişă de lucru 
 

1. Construiţi, prin desen, decupare şi ansamblare, un trunchi de piramidă 

triunghiulară regulată cu latura bazei mari de 12cm, latura bazei mici de 6cm şi 

cu apotema trumchiului de 10cm. 

2. Folosind diferite creioane colorate, evidenţiaţi elementele trunchiului de piramidă 

construit. 

3. Calculaţi aria totală şi volumul trunchiului de piramidă construit, conform datelor 

de mai sus. 

 
Prof. Vasile Păduraru 

 

Echipa 2,4,6,8 

Numele şi prenumele elevului   

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 
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Coloana Infinitului

Sau Coloana fără sfârșit
este o sculptură a artistului 
român Constantin Brâncuși.
Inaugurată la 27 octombrie

1938.
Denumirea originală era 
„Coloana recunoștinței 

fără sfârșit” și a fost 
dedicată soldaților români 
din Primul Război Mondial
căzuți în 1916 în luptele de 

pe malul Jiului.

Coloana Infinitului

Coloana are o înălțime de 29,35 metri și 
este compusă din 16 module octaedrice
(2 trunchiuri de piramidă patrulateră
regulată) suprapuse, respectiv având la 
extremitățile inferioară și superioară câte 
o jumătate de modul (½ +15+ ½).
Dimensiunile unui modul:
- latura bazei mici = 450 mm,
- latura bazei mari = 900 mm,
- înălţimea = 1800 mm
Soclul reprezintă o prismă patrulateră
regulată cu dimensiunile:
900 mm/900 mm/550mm.

Coloana Infinitului

Coloana are o înălțime de 29,35 metri și 
este compusă din 16 module octaedrice
(2 trunchiuri de piramidă patrulateră
regulată) suprapuse, respectiv având la 
extremitățile inferioară și superioară câte 
o jumătate de modul (½ +15+ ½).
Dimensiunile unui modul:
- latura bazei mici = 450 mm,
- latura bazei mari = 900 mm,
- înălţimea = 1800 mm
Soclul reprezintă o prismă patrulateră
regulată cu dimensiunile:
900 mm/900 mm/550mm.

Problemă:

Calculaţi aria totală şi volumul acestui monument.


