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Ecuaţia de gradul întâi cu o necunoscută-scenariu didactic 
Profesor: COZMA CIPRIAN IOAN 

LICEUL TEHNOLOGIC “DR. F. ULMEANU” 

ULMENI, MARAMUREŞ 

   Studiul matematicii în general şi al algebrei în particular contribuie la formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de 
relaţionare practică cu lumea înconjurătoare ale elevilor, aceştia putând să pună acum în practică situaţii 
matematice întâlnite în viaţa de zi cu zi.  
   Noţiunea de ecuaţie (fără a preciza cuvântul ecuaţie) de gradul întâi cu o necunoscută este introdusă încă din 
clasele primare, elevii fiind solicitaţi în acest sens să determine numărul aflat în căsuţă şi mai apoi termenul 
necunoscut dintr-o egalitate dată. Abia în clasele a V-a şi a VI-a elevii întâlnesc noţiunea de ecuaţie propriu-zisă, 
pe care o aprofundează mai apoi din perspectiva algebrei din clasele VII-VIII şi din liceu.  
   Ecuaţiile joacă un rol important în viaţa noastră , de unde şi ponderea mare pe care acestea o au în programa 
şcolară de matematică.Consider că exemplul de bună practică propus reprezintă un instrument util în predarea 
noţiunii de ecuaţie de gradul întâi cu o necunoscută la clasa a VII-a.  
   
Clasa: a VII-a A    
Şcoala: Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu” Ulmeni 
Profesor: Cozma Ciprian Ioan 
Disciplina: Matematică-algebră 
Unitatea de învăţare: Ecuaţii şi inecuaţii. 
Titlul : Ecuaţii de forma ax + b = 0,  unde a,bR. 
Tipul lecţiei: Lecţie de însuşire de noi cunoştinţe.  
Durata: 50 minute 
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Competenţe generale: 
 

1. Identificare unor date,mărimi şi relaţii matematice, în contextul în care acestea apar. 
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ , calitativ , structural, cuprinse în diverse surse informaţionale. 
3. Utilizarea conceptelor şi a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice. 
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informaţiilor, concluziilor şi demersurilor de rezolvare pentru o 

situaţie dată. 
5. Analizarea caracteristicelor matematice ale unei situaţii date. 
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achiziţiilor din diferite domenii. 

 
 
Competenţe specifice : 
 
1.Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii. 
2.Redactarea rezolvării în mulţimea numerelor reale a ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate. 
3.Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri. 
4.Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor.Rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea 
rezultatului. 

Competenţe derivate: 
 1. să efectueze calcule cu numere reale, utilizând proprietăţile operaţiilor 

     2. să rezolve  ecuaţii de forma ax + b = 0, a, bR, a  0 ; 
 3. să utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuaţii de gradul întâi cu o necunoscută 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

 
ETAPELE 
LECŢIEI  

 
CO 
MP.

 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ 

ACTIVITATEA PROFESORULUI  
ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 
METODE 

 
MIJLOACE

FORME 
DE 

ORGANI-
ZARE 

EVALU 
ARE 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Moment 
organizatoric 
 
 

 Profesorul face prezenţa şi pune absenţii Elevii se pregătesc 
pentru lecţie 

Conversaţia 
frontală 

 Frontal  

2.Verificarea 
temei 
 

 Prin sondaj, se verifică dacă elevii au 
întâmpinat dificultăţi în rezolvarea temei de 
casă 

Elevii verifică 
dacă au rezolvat 
corect tema. 

Explicaţia Caietele de 
teme ale 
elevilor 

Frontal 
 

Verificarea 
prin sondaj 

3.Captarea 
atenţiei 
  

  Profesorul face o reactualizare a noţiunilor 
anterior învăţate care au legătură cu tema 
studiată 

Elevii răspund la 
întrebările adresate 
de către profesor 

Conversaţia 
Exemplificarea

 Frontal 
 

Verificarea 
prin sondaj 

4.Anunţarea 
temei studiate  
şi a 
obiectivelor 
lecţiei 
 

 Profesorul anunţă subiectul lecţiei şi îl scrie pe 
tablă ,,Ecuaţii de forma ax + b = 0, a, bR, 
a  0”.  
Profesorul comunică elevilor obiectivele 
stabilite . 
 

Elevii notează 
titlul lecţiei în 
caiet şi sunt atenţi 
la obiectivele 
anunţate 

Conversaţia 
frontală 
 

Creta şi 
tabla 
 

Frontal 
 

 
Observare 
sistematică 

5.Dirijarea 
învăţării 
 

C1 
C2 
C3 
 
 

 Ecuaţii de forma ax + b = 0, a, bR, a  
0” 
 
-Se defineşte noţiunea de ecuaţie de gradul I cu 
o necunoscută în R:  

0,,,0  aRbabax , 
unde x este necunoscuta, a este coeficientul 
necunoscutei, iar b este termen liber. 
 - A rezolva o ecuaţie înseamnă a determina  
toate soluţiile acesteia (a determina valorile 

Elevii notează în  
caiete   

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 
Exemplificarea

Creta şi  
tabla 
Caiete de 
clasă ale 
elevilor 
 

Frontal şi 
individual 
 

 
 
Observare 
sistematică 
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necunoscutei pentru ca egalitatea să fie 
adevărată). 
-Vom nota  mulţimea soluţiilor  cu S  
- Două ecuaţii sunt echivalente dacă au aceeaşi 
mulţime a soluţiilor. 
 
 -În continuare vom stabili proprietăţile de 
compatibilitate dintre relaţia de egalitate din 
mulţimea numerelor reale şi operaţiile cu 
numere reale şi le vom  folosi pentru a obţine 
ecuaţii echivalente şi pentru a rezolva ecuaţii: 

baxabax

abxabax

abxabax







:

:: ,a  R  

Rezolvarea ecuaţiei de gradul I 
abxabaxabbax ::0;0 

 
 Ra  

-Pentru a obţine ecuaţii echivalente putem 
proceda şi astfel: 
- trecem termenii dintr-un membru în celălalt 
schimbându-le semnul; 
- înmulţim sau împărţim ambii membri ai 
ecuaţiei cu numere diferite de zero. 

        
6.Fixarea 
cunoştinţelor 
predate 
 

C1  
C2 
C3 
 
 

Se împarte clasa în grupe de câte 4-5 elevi, în 
funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi se 
oferă fiecărei grupe câte o fişă de lucru  
propunându-se spre rezolvare exerciţiile din 
fişă. Nivelul de dificultate al aplicaţiilor diferă 
in funcţie de  nivelul de pregătire al elevilor 
din fiecare grupă 

Elevii rezolvă 
exerciţiile propuse 

Problemati-
zarea 
Exerciţiul 

 Tabla şi 
cretă 
Caiete de 
clasă ale 
elevilor 
Fişe de lucru 

Frontal şi 
individual 

Observarea 
sistematică 

 7. Asigurarea 
feedback-ului 

 Se va face un rezumat al noţiunilor prezentate 
în cadrul lecţiei 

   Frontal şi 
individual 

Observare 
sistematică 
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8. Evaluarea 
cunoştinţelor 
 

 Elevii care s-au remarcat sunt notaţi în funcţie 
de criteriile de notare. 

 Aprecierea 
verbală 

 Frontal şi 
individual  

 

9.Obţinerea de 
performanţă 

 Profesorul oferă spre rezolvare ca temă pentru 
acasă problemele nerezolvate din cadrul fişei 
de lucru 

Elevii notează în 
caietele de clasă  
tema pentru acasă 

Conversatia 
Explicaţia 
 

Fişe de lucru 
 

Frontal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


