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Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ș tiinț e ale Educaț iei, Psihologie ș i Arte
Catedra: Ș tiinț e ale Educaț iei
Domeniul general de studiu: 14.Ș tiinț e ale Educaț iei
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 142.Ș tiinț e ale Educaț iei
Denumirea specializării: 143.02 Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i pedagogie preș colară,
142.02 Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i limba engleză, ciclul I, licenț ă
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Statutul: (disciplină obligatorie/fundamentală/ la alegere etc.): disciplină obligatorie/fundamentală
Informaţii referitoare la cadrul didactic
Titularul cursului – Iulia Damian, dr.în ș tiinț e fizico-matematice, lector superior la catedra
Matematică ș i Informatică. A absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or.Bălț i. A
susț inut teza de doctor la specialitatea: Cibernetică matematică ș i Cercetări operaț ionale, la
Universitatea de Stat din Moldova.
Biroul: 208
Telefon: 023152337
Email: iuliagriza@yandex.ru
Orele de consultaț ie: joi, 1400-1500
Integrarea cursului în programul de studiu
Cursul “Bazele cursului elementar de matematică I” se predă în semestrul I ș i este o disciplină
obligatorie pentru specialităț ile „Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i pedagogie preș colară” ș i
„Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i limba engleză” . Acest curs serveș te drept fundament
pentru disciplinile de specialitate ș i pentru cursul “Bazele cursului elementar de matematică II” .
Scopul cursului “Bazele cursului elementar de matematică I” este de a-i asigura viitorului
profesor al claselor primare o pregătire matematică necesară pentru a instrui ș i educa iscusit,
creator elevii claselor primare, pentru lucrul ulterior de aprofundare ș i extindere a cunoș tinț elor
matematice.
Competenţe prealabile
Cunoştinţe şi deprinderi de calcul obţinute în procesul studierii din ciclul liceal – Matematica

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț a gnoseologică
- aplicarea ș i gestionarea eficientă a cunoș tinț elor teoretice din domeniul matematicii
- cunoaș terea ș i înț elegerea noț iunilor cursului “Bazele cursului elementar de matematică
I”
- cunoaș terea metodelor de rezolvare a diferitor clase de probleme din diferite compartimente
ale cursului, inclusiv probleme ce necesită căutarea metodei de rezolvare
Competenț a prognostică
- utilizarea aparatului matematic la studierea ș i descrierea fenomenelor ș i proceselor reale
- planificarea ș i implementarea activităț ilor algoritmice, pentru a realiza algoritmul dat ș i de
a construi algoritmi noi
Competenț a praxiologică
- identificarea situaț iilor de aplicare a teoriei matematice elementare
- transferul cunoș tinț elor teoretice în diferite domenii ale activităț ii profesionale
- căutarea, sistematizarea, analiza ș i clasificarea informaț iilor, folosind o varietate mare de
surse informaț ionale, inclusiv manualele ș colare ș i tehnologiile moderne
- aplicarea metodelor de rezolvare la rezolvarea diferitor probleme matematice din ciclul primar
Competenț a comunicativă ș i de integrare socială
- capacitatea de a explica în limba maternă într-o manieră clară ș i precisă, oral ș i în scris
conț inuturile teoretice de bază ale cursului ”Bazele cursului elementar de matematică I”,
folosind limbajul matematic.
- capacitatea de a descrie metodele specifice ale disciplinei
Finalităţile cursului
La finalizarea studierii disciplinei studentul va fi capabil:
- Să explice conț inuturile teoretice, metodele de bază ale cursului respectiv
- Să identifice ș i să aplice metodele de rezolvare ale problemelor din diferite compartimente
ale cursului
- Să determine procedeul eficient de rezolvare a diverselor tipuri de probleme

Conț inuturi
Disciplina ”Bazele cursului elementar de matematică I” este divizată în 5 unităț i de învăț are:

Nr.d/o

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Tema
Unitatea de învăț are 1: Propoziț ii matematice.
Mulț imi.
Noț iunile generale ale matematicii. Propoziț ii
matematice.
Mulț imi ș i operaț ii cu ele.
Test de evaluare 1
Unitatea de învăț are 2: Relaț ii. Numere
naturale
Relaț ii ș i corespondenț e
Numere naturale. Operaț ii cu numere naturale.
Extinderea noț iunii de număr.
Test de evaluare 2
Unitatea de învăț are 3: Ecuaț ii. Inecuaț ii.
Funcț ii
Ecuaț ii, inecuaț ii.
Funcț ii. Graficul funcț iei
Unitatea de învăț are 4: Mărimi
Mărimi ș i măsurile lor.
Test de evaluare 3
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Activităţi de lucru individual
Laborator 1: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Noț iuni matematice. Volumul ș i
conț inutul noț iunii. Definiț ia noț iunii.
Laborator 2: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Propoziț ii matematice. Forme afirmative.
Laborator 3: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Mulț imi.
Laborator 4: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Operaț ii cu mulț imi. Divizarea
mulț imilor în clase.
Laborator 5: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Noț iune de relaț ie. Proprietăț ile
relaț iilor.
Laborator 6: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Noț iune de corespondenț ă.
Corespondenț a inversă.
Laborator 7: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Noț iune de număr natural. Operaț ii cu
numere naturale.
Laborator 8: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Extinderea noț iunii de număr.
Laborator 9: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Ecuaț ii ș i inecuaț ii.

Laborator 10: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Funcț ii. Graficul funcț iei.
Laborator 11: Rezolvarea problemelor propuse la tema: Mărimi ș i măsurile lor.

Studentul trebuie să rezolve într-un caiet toate exemplele propuse la tema dată, rezolvările cărora
trebuie să fie detaliate, însoț ite de explicaț ii.

Evaluare
Evaluarea curentă
Cunoș tinț ele, capacităț ile ș i competenț ele studenț ilor vor fi evaluate:
1.
Sunt planificate 3 teste de evaluare curentă. Durata fiecărui test este de 80 minute.
Testul 1. Propoziț ii matematice. Mulț imi
Testul 2. Relaț ii. Corespondenț e. Numere naturale
Testul 3. Ecuaț ii. Funcț ii. Mărimi
2.
Prin realizarea a 11 laboratoare
Astfel, nota curentă se calculează conform formulei
Nc = (N1+N2+N3+Nlab)/4
unde N1,N2,N3 – note la testările curente, Nlab – nota pentu laboratoare.
Evaluarea finală
Evaluarea finală are loc sub formă de examen scris. Durata examenului 2 ore.
Nota finală la disciplina ”Bazele cursului elementar de matematică I” se calculează conform
formulei:
Nf = 0.6·Nc+0.4·Ne,
unde Nf nota finală, Nc- nota curentă, calculată cu precizia de pînă la sutimi ș i reprezintă media
aritmetică a notelor pentru testele de evaluare curentă ș i pentru laboratoare, Ne – nota de la
examen.

Model de test de evaluare finală

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălț i
APROB
Ș ef catedră _____________
“____” ____________ 2013
Test de evaluare finală
Disciplina Bazele cursului elementar de matematică I

Examinator Iulia Damian

Numele, prenumele studentului _______________________ Gr.____, Facultatea Ș tiinț e ale
Educaț iei, Psihologie ș i Arte
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Daț i definiț ia noț iunii de propoziț ie matematică.
Enumeraț i operaț iile asupra mulț imilor ș i daț i definiț ia pentru fiecare operaț ie.
Definiț i scăderea a două numere naturale.
Formulaț i negaț ia afirmaț iilor de mai jos(prin 2 metode):
1) există poligoane care sunt patrulatere;
2) există un număr natural, care este soluț ie a ecuaț iei x2=1
5. Aflaț i intersecț ia ș i reuniunea mulț imilor soluț iilor inecuaț iilor:
1) x≥2 ș i x≤ -3;
2) -1≤ x ≤2 ș i x≤ -3
6. Pe mulț imea X={1,2,3,7,8,9,10} este dată relaț ia “x e divizorul lui y”. Construiț i graful
ș i formulaț i proprietăț ile relaț iei date.
1.
2.
3.
4.

7. Aflaț i valoarea expresiei:
8. Rezolvaț i ecuaț iile, aplicînd relaț ia reciprocă dintre componentele ș i rezultatele
operaț iilor:
a) (5x+20):3=90

b) 100:(2x-4)=5
9. Construiț i graficul funcț iei y= 5x-3, dacă domeniul ei de definiț ie este mulț imea: 1) R;
2) [-2,3].
10. Aflaț i domeniul de definiț ie a funcț iei: y=
11. Rezolvaț i inecuaț ia: -2(2x+1)+5> -1-(x-3)

Resurse informaţionale la disciplină
1.
2.
3.
4.
5.
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