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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, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii
cu intervale de numere reale;
• Propoziţie, predicat, cuantificatori;
• Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţiile şi
cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate); raţionament prin reducere la absurd;
• Inducţia matematică.
Şiruri
• Modalităţi de a defini un şir; şiruri mărginite, şiruri monotone;
• Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un
termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii;
• Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n  3.
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 y = m, cu m  .
• Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie,
lecturi grafice. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii
ale unei funcţii;
• Funcţii numerice (F = {f : D  , D  }); reprezentarea geometrică a graficului: intersecţia cu axele de
coordonate, rezolvări grafice ale unor ecuaţii şi inecuaţii de forma f(x) = g(x) (, <, >, ); proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginirea, monotonie; alte proprietăţi: paritate, imparitate, simetria graficului faţă de drepte de forma x = m, m  , periodicitate;
• Compunerea funcţiilor; exemple pe funcţii numerice.
Funcţia de gradul I
• Definiţie;
• Reprezentarea grafică a funcţiei f :   , f (x) = ax + b, unde a, b  , intersecţia graficului cu axele de
coordonate, ecuaţia f (x) = 0;
• Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonie şi semnul funcţiei; studiul monotoniei
f ( x1 )  f ( x2 )
, x1, x2  , x1  x2);
prin semnul diferenţei f (x1) – f (x2) (sau prin studierea semnului raportului
x1  x2
• Inecuaţii de forma ax + b  0 (<, >, ), studiate pe  sau pe intervale de numere reale;
ax  by  c
• Poziţia relativă a două drepte; sisteme de ecuaţii de tipul 
, a, b, c, m, n, p  .
mx  ny  p
• Sisteme de inecuaţii de gradul I.
Funcţia de gradul al II-lea
• Reprezentarea grafică a funcţiei f :   , f(x) = ax2 + bx + c, a  0, a, b, c  , intersecţia graficului cu

axele de coordonate, ecuaţia f (x) = 0, simetria faţă de drepte de forma x = m, cu m  .
x  y  s
• Relaţiile lui Viète, rezolvarea sistemelor de forma 
, s, p .
 xy  p
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BREVIAR TEORETIC
CLASA a IX-a
ALGEBRĂ
I. Numere reale
 Mulţimi finite. Reguli de numărare
- O mulţime este finită dacă are n elemente, n  .
- O mulţime este infinită dacă nu este finită.
- O mulţime A   se numeşte mărginită dacă  m, M   astfel încât m  x  M,  x 
 A.
Regula sumei: Dacă un anumit obiect A poate fi ales în m moduri, iar un alt obiect B poate
fi ales în n moduri, atunci alegerea „lui A sau B“ poate fi realizată în (m + n) moduri.
Regula produsului: Dacă un obiect A se poate alege în m moduri şi dacă după fiecare astfel de alegere, un obiect B se poate alege în n moduri, atunci alegerea perechii (A, B) în această
ordine, poate fi realizată în m  n moduri.
x , x  0
 Modulul unui număr real: x  
 x , x  0
a) x  0,  x  
b) –x = x,  x  
c) x  y = x  y,  x, y  
d)

x
x
,  x  ,  y  *

y
y

e) x – y  x + y  x + y,  x, y  
f) x = a, a > 0  x = a
g) x  a  –a  x  a  x  –a, a, a > 0
h) x  a  x  –a sau x  a  x  (–, –a  a, +), a > 0
 Partea întreagă şi partea fracţionară
- Se numeşte partea întreagă a numărului real x, notată x, cel mai mare întreg mai mic
sau egal cu x. Deci x   şi x  x < x + 1,  x  .
- Se numeşte partea fracţionară a numărului real x, notată cu {x}, diferenţa dintre x şi
partea lui întreagă. Deci {x}  0, 1) şi {x} = x – x,  x  .
Proprietăţi:
a) x  k, k + 1); k    x = k;
b) x = x  x    {x} = 0;
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