
Școala: ……                                                                                                                                                      Clasa: a VI-a / 2 ore săpt.                  

Disciplina: Geometrie                                                                                                                                       An scolar: 2018-2019 

Unitatea de invatare: Cercul                                                                                                                              Prof:  ……… 

Nr ore alocate: 6 

                                                                                          Proiectul unității de învățare 

Competenţe generale 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar 

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale 

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice 

4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată 

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date 

6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii 

Competente specifice 

1.5 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc într-o configurație geometrică dată 

2.6 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în configuraţii  geometrice care conţin un cerc 

3.5 Utilizarea informaţiilor oferite de o configurație geometrică pentru deducerea unor proprietăți ale cercului 

4.5 Exprimarea proprietăților elementelor unui cerc în limbaj matematic 

5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării calculelor cu arce de cerc 

6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor măsuri de arce de cerc.  
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Continutul Nr. 

ore 

Sapt. Compe-

tente 

specifice 

Activitati de învatare Resurse Evaluarea 

Cerc. 

Elemente in cerc:  

centru, rază, coardă, 

diametru, arc de cerc 

1 (S9) 

5- 9 

noiembrie 

1.5, 4.5,6.5 -Exerciții de utilizare a 

instrumentelor geometrice adecvate 

pentru a reprezenta configurații 

geometrice care conțin un cerc 

-Exerciții de identificare a 

elementelor unui cerc pe configurații 

date 

-Exercitii de identificarea unor cercuri și arce 

de cerc într-o configuraţie geometrică dată, din 

realitatea înconjurătoare 

-Manual, 

culegere 

-Instrumente 

geometrice 

-Fise de lucru 

- Activitate 

frontală 

Evaluare 

frontală 

Explicarea 

şi 

argumentare 

a modului 

de lucru 

 

Unghi la centru. 

Masuri. 

   1 

 

 

(S9) 

5- 9 

noiembrie 

1.5, 2.6, 3.5 

5.5 

-Exerciții de identificare a unor 

proprietăți ale arcelor 

 

 

-Estimarea lungimii unui arc utilizând diverse 

date sau reguli. 

-Manual, 

culegere 

-Instrumente 

geometrice 

-Fise de lucru 

- Activitate 

frontală                        

Evaluare 

frontală 

Explicarea 

şi 

argumentare 

a modului 

de lucru 

 



 

 

 

 

 

Pozitiile relative ale 

unei drepte fata de un 

cerc. 

Pozitiile relative a doua 

cercuri. 

 

1 

     (S10) 

12- 16 

  noiembrie    

 

1.5, 3.5, 4.5 -Poziționarea unei drepte față de un 

cerc în raport cu numărul de puncte de 

intersecție dintre dreaptă și cerc 

 

-Identificarea poziției unei drepte față 

de un cerc 

 

-Manual, 

culegere 

-Instrumente 

geometrice 

-Fise de lucru 

- Activitate 

frontală 

Evaluare 

frontală 

Explicarea 

şi 

argumentare 

a modului 

de lucru 

 

 

Recapitulare si 

sitematizare 

 

   1 

 

 

 

 

1 

      

(S10) 

12- 16 

  noiembrie    

  

 

     (S11) 

19- 23 

  noiembrie 

 

 

1.5, 2.6, 3.5, 

4.5 

 

-Sistematizarea noţiunilor importante 

-Rezolvare de probleme 

-Conversaţia 

-Culegere 

-Fişă de lucru 

-Activitatea 

frontală și 

individuală 

Evaluare 

frontală 

Evaluarea şi 

notarea 

fişelor de 

lucru 

Test de evaluare 1  (S11) 

19- 23 

  noiembrie    

 

   Evaluare 

sumativa 


