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Tema lecţiei: Cercul 
Tipul  lecţiei: Lecţie pentru  dobandire de noi cunoştinte 
Durata lecţiei 50 minute 

Competenţe generale 
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie   de contextul în care au 
fost definite. 
2. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii 
concrete şi a algorimilor de prelucrare a   acestora. 
3. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual     cuprinse în enunţuri 
matematice. 

Competenţe  specifice: 
1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, intr-o configuraţie dată; 
2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizand metode adecvate 
în configuraţii geometrice care conţin  un cerc; 

Strategii didactice: 
a)Metode si procedee: aritmogrif, explicatia,conversatia, exercitiu, sintetizarea notiunilor, 
descoperirea. 
b)Forma de organizare : activitate frontală, activitate individuală,   
c)Resurse:  manualul ,culegeri de probleme, fise de lucru, trusa degeometrie. 
d) Forme de evaluare  observarea sistematică, aprecieri verbale. 

Desfăşurarea lecţiei: 
Evenimentele  
     lecţiei 

Continuţul  lecţiei Strategii didactice 

1.Moment organizator 
(2 min) 

Profesorul creează condiţiile necesare desfăşurării 
lecţiei. Verifică prezenta elevilor.Este verificată tema 
pentru acasă. 

conversaţia 

2. Captarea  
atenţiei 
(2 min) 

Elevii vor avea pe bănci caietele de teme şi 
maculatoarele. Se va verifica prin  
sondaj,tema.Problemele din temă, care nu au fost 
efectuate de mai mulţi elevi , vor fi facute la tablă. 

conversaţia 

 
3Reactualiza-rea 
cunoştinţelor   
(5 min) 

Exerciţiu de încalzire. Se propune complectarea unui 
aritmogrif.(anexa 1).După complectarea aritmogrifului 
elevii sunt invitaţi să complecteze cu markerul pe 
rebusul expus în faţa clasei , pe liniile orizontale, la 
sfarşit, în coloana evidenţiată  obţinandu-se  titlul 
lecţiei care urmează să fie predată CERCUL. 

activitate 
individuală 
 
conversatia 

4. Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 
(2 min) 

Profesorul anunţă : în cadrul acestei ore vom studia 
Cercul, şi anume definiţia cercului, centrul şi raza 
cercului precum şi alte elemente ale cercului. 

conversaţia 



5.Dirijarea învăţarii 
(15 min) 

Profesorul prezintă noţiunile teoretice. 
Cu ajutorul compasului se construieşte un cerc, se 
notează centrul cercului cu O.Se intoduce noţiunea de 
rază. 
Profesorul cere elevilor sa constuiască elevilor cercuri 
cu raze de lungimi diferite(3cm, 4cm. 5cm).Se compară 
cercurile şi se deduce definiţia cercurilor 
congruente.(Anexa 2) Se introduc şi restul noţiunilor. 
 

conversaţia 
 
exerciţiu 

6.Intensificarea 
retenţiei şi asigurarea 
transferului 
(10 min) 

Profesorul propune  spre rezolvare problemele. 
Aplicaţii 
1. Desenaţi un cerc cu  raza 3 cm. Reprezentaţi  o 

rază, un diametru, o coardă, arcul subantins de 
coarda reprezentată anterior,un punct în 
interiorul cercului, un punct în exteriorul 
cercului. 

2. Construiţi două cercuri congruente. 
Reprezentaţi un diametru şi un semicerc al 
unuia dintre cercuri.                         

exerciţiu 
 
 
conversaţia 
 
 
observarea 
sistematică 

7.Asigurarea 
feedback- ului 
(5 min) 

3. Desenaţi un cerc  de centru O şi raza r=2,5 cm. 
Punctele A;B;C;D;E sunt astfel încat OA=2cm, 
OB=3,5 cm, OC=2,5cm, OD= 1 cm, OE=3cm. 
Indicaţi care dintre aceste puncte aparţin a) 
interiorului cercului 

                             b) cercului 
                             c) exteriorului cercului. 
                          

Conversaţia 
 
muncă individuală 

8.Evaluare 
(7 min) 

 Fisa de lucru exerciţiu 

9. Tema pentru acasă 
(2 min) 

Restul problemelor din fişa de lucru. conversaţia 

    ANEXA 1 
1. Completaţi aritmogriful. Titlul lecţiei de azi este........... 
 
  P A R T I C U L A R E 
  P A R A L E L O G R A M 
    P A T R A T 
       C O N G R U E N T E 
  D R E P T U N G H I 
T R A P E Z U L 
 Orizontal 

1. Pătratul, dreptunghiul şi rombul se numesc paralelograme.......................................... 
2. Patrulaterul convex care are laturile opuse paralele se numeşte................................... 
3. Un paralelogram care este şi romb şi dreptunghi se numeşte....................................... 
4. Pătratul are toate laturile şi unghiurile ......................................................................... 
5. Paralelogramul care are un unghi drept se numeşte...................................................... 
6. Patrulaterul care are două  laturi paralele, iar celelalte două neparalele se 

numeşte....................(articulat)                                                                                                           
       
                            
 



Anexa 2-  Planul tablei                                                   
 
 
                                                Cercul 
Definiţii şi notaţii            E                                                     

  
                                           C 
Elemente în cerc: 

- O- centru cercului,[OA]- raza cercului,[AB]- coarda, [CE]- diametru; punctele C, E se 
numesc puncte diametral opuse, AB- arc de cerc mic si ACB arc de cerc mare, CAE- 
semicerc, M  Int C(O,r), N Ext C(O,r). 

Definiţii 
1. Fiind date un punct O şi un număr pozitiv r, se numeşte cerc de centru O şi rază r  

mulţimea punctelor din plan situate la distanţa r de punctul O.Notaţie C(O,r) 
2. Prin rază înşelegem  segmentul care uneşte centrul cercului cu un punct al cercului. 
Notaţie r-rază 
3. Două cercuri se numesc congruente dacă au aceeaşi rază. 
4. Segmentul care uneşte două puncte de pe cerc se numeşte coardă (a acelui cerc). 
5. Coarda care trece prin centrul cercului se numeşte diametru, iar capetele diametrului se 

numesc diametral opuse. 
6. Porţiunea dintr-un cerc determinat de două puncte distincte ale cercului se numeşte arc de 

cerc, iar punctele care determină arcul de cerc se numesc capetele arcului. 
Observaţii 

1. Punctele A,B sunt extremităţii atât pentru arcul AB cât şi pentru coarda AB vom spune 
că arcul AB este subîntins de coarda AB sau coarda AB subîntinde arcul AB. 

Definiţii 
1. Dacă extremităţiile unui arc de cerc sunt diametral opuse atunci arcul se numeşte 

semicerc.  
2. Toate punctele situate , faţă de centrul cercului, la distanţe mai mici decat raza formează 

interiorul cercului.Se notează Int C(O,r). 
3. Toate punctele situate , faţă de centrul cercului, la distanţe mai mari decat raza formează 

exteriorul cercului.Se notează Ext C(O,r). 
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     4.Se numeşte  disc de centru O şi rază r mulţimea punctelor cercului C(O,r) reunită  cu    
        interiorul cercului , se notează D(O,r)= C(O,r)U Int C(O,r) 
  Fişă de lucru- Aplicaţii 

1. Desenaţi un cerc cu  raza 3 cm. Reprezentaţi  o rază, un diametru, o coardă, arcul 
subantins de coarda reprezentată anterior,un punct în interiorul cercului, un punct în 
exteriorul cercului. 

2. Construiţi două cercuri congruente. Reprezentaţi un diametru şi un semicerc al unuia 
dintre cercuri. 
4. Desenaţi un cerc  de centru O şi raza r=2,5 cm. Punctele A;B;C;D;E sunt astfel încat 

OA=2cm, OB=3,5 cm, OC=2,5cm, OD= 1 cm, OE=3cm. Indicaţi care dintre aceste 
puncte aparţin a) interiorului cercului 

                             b) cercului 
                             c) exteriorului cercului. 
                          

 
 
 
 


