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Cercul de Matematică – Gimnaziu, zona Balş 
25 mai 2007                                                                                                              
 Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 
 
Testul la clasă   
 

· Pregătirea clasei pentru test 
 
Testul pe care îl propunem evaluează o unitate de învăţare de aproximativ 6 ore şi foarte 
importantă în ceea ce priveşte aplicabilitatea. Credem că se impune firesc prezentarea unui plan 
după care elevii să se pregătească. Planul conţine: 

· Proiecţii ortogonale pe o dreaptă şi pe un segment 
· Teorema catetei 
· Teorema înălţimii 
· Teorema lui Pitagora 

Cu acest test se urmăresc: 
· Cunoaşterea şi înţelegerea chestiunilor legate de proiecţii pe o dreaptă şi pe un segment 
· Cunoaşterea teoremelor catetei şi a înălţimii 
· Cunoaşterea teoremei lui Pitagora 
· Aplicarea acestor teoreme în probleme simple cu triunghiuri dreptunghice 
· Aplicarea acestor teoreme în probleme complexe, cu mai mulţi paşi 

Elevii vor primi, pe lângă acest plan succint, explicaţii pe marginea fiecărei teme, privind toate  
aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere în pregătirea testului: definiţii, enunţuri, exemple, 
demonstraţii (sau nu), desene, exemple rezolvate în manual şi în clasă, exerciţiile primite ca temă 
pentru acasă, etc. Profesorul va invita elevii să pună întrebări şi va da toate indicaţiile pe care 
elevii le vor cere. 
 

· Matricea de specificaţii 
 

După stabilirea tipului de test, este nevoie de un procedeu care să asigure faptul că testul măsoară 
obiectivele educaţionale definite anterior şi are o bună validitate de conţinut. În acest scop se 
construieşte matricea de specificaţii. Pe liniile acesteia sunt enunţate conţinuturile testate. Pe 
coloane, nivelurile cognitive la care dorim să măsurăm conţinuturile respective. De exemplu: 
cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, interpretare, rezolvare de probleme, etc. 
Evaluatorul stabileşte elementele de conţinut şi comportamentele/ domeniile pe care doreşte să le 
testeze. Determină apoi, ponderea pe care fiecare domeniu şi element de conţinut o va avea în 
cadrul testului. În funcţie de acestea vor fi completate celulele matricei, prin înmulţirea liniilor şi 
 coloanelor corespunzătoare.  
Se mai obişnuieşte ca, în locul ponderii, să se treacă direct numărul de itemi din fiecare celulă. 
Se va stabili numărul total de itemi ai testului şi apoi se face transformarea. 
Cu ajutorul acestei matrice urmează a se scrie obiectivele de evaluare şi itemii corespunzători 
fiecărui obiectiv. Procesul de proiectare a testului se va încheia cu definirea schemei de notare 
care stă la baza corectării.  
Nu ne-am propus să dezvoltăm aceste idei – care, de altfel se regăsesc detaliate în materialele 
bibliografice amintite. Dorim doar prezentarea generală a lor şi a unei teme de reflecţie pentru a 
realiza o evaluare obiectivă şi sub toate aspectele, pentru a forma elevul, pentru a răspunde 
expectanţelor acestuia şi nevoilor sale. De asemenea, se impune sporirea obiectivităţii în 
evaluare, lucru şi posibil şi necesar. 
Prezentăm matricea de specificaţii pentru testul propus de către noi, la clasă. 
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                      Domenii 
                         
Elemente  
de conţinut 

Cunoaştere 
şi 

înţelegere 

 
Aplicarea 

cunoştinţelor 

Rezolvare  
de 

probleme 

 
Total  
(%) 

1. Proiecţii ortogonale 
pe o dreaptă şi pe un 
segment 

3 2 5  
10 

2. Teorema lui Pitagora 15 10 25 50 
3. Teorema înălţimii 9 6 15 30 
4. Teorema catetei 3 2 5 10 

Total  (%) 30 20 50 100 
· Test 

 
1. Proiecţia unui pătrat pe o dreaptă este ……………………. 
2. Proiecţia unui dreptunghi pe o lungime a sa este ……………….. 
3. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei:  

A  F  Înălţimea din vârful unghiului drept al unui triunghi dreptunghic este medie 
geometrică între segmentele determinate de piciorul său pe ipotenuză. 

4. În triunghiul ABC, dreptunghic în A, fie AD înălţimea din vârful unghiului drept (D Î 
[BC]). Scrieţi o formă echivalentă a relaţiei  

DCBDAD ×= . 
5. Pentru a afla înălţimea unui triunghi echilateral de latură 5 cm, aplicăm teorema 

înălţimii. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei de mai sus şi justificaţi alegerea 
făcută. 

6. Într-un triunghi dreptunghic, proiecţiile catetelor pe ipotenuză au lungimile de 20 cm şi 
45 cm. Aflaţi lungimea înălţimii din vârful unghiului drept. 

7. Într-un triunghi dreptunghic, lungimea ipotenuzei este de 13 cm, iar raportul dintre 
lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză este de 4/9. Să se afle lungimea înălţimii din 
vârful unghiului drept. 

8. Într-un triunghi dreptunghic cu lungimea ipotenuzei de 1 dm, proiecţia unei catete pe 
ipotenuză este de patru ori mai „mare” decât proiecţia celeilalte catete pe ipotenuză. Să se 
afle lungimea înălţimii din vârful unghiului drept. 

9. Pentru a demonstra teorema catetei vom folosi …… 
10. Proiecţiile catetelor pe ipotenuza unui triunghi dreptunghic au lungimile de 5 cm şi 20 

cm. Aflaţi lungimea uneia dintre catete. 
11. În coloana din stânga sunt prezentate cele trei teoreme de la Relaţii metrice în triunghiul 

dreptunghic, iar în dreapta, elemente ale triunghiului care apar în fiecare teoremă. Notaţi 
în spaţiul liber din prima coloană litera corespunzătoare din coloana a doua. 

___ 1. Teorema lui Pitogora 

___ 2. Teorema catetei 

___ 3. Teorema înălţimii 

a) Ipotenuza, o catetă şi proiecţia acelei 

catete pe ipotenuză 

b) Catetele şi înălţimea 

c) Catetele şi ipotenuza 

d) Catetele şi proiecţiile lor pe ipotenuză 

e) Înălţimea şi proiecţiile catetelor  
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12. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect din afirmaţiile de mai jos: Când într-
un triunghi dreptunghic cunoaştem două dintre laturi , pe cea de-a treia o putem afla 
aplicând: 

i. Teorema catetei 
ii. Teorema lui Pitagora 

iii. Teorema înălţimii 
13. Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii. Încercuiţi valoarea de adevăr (A sau F) pe care o 

veţi atribui fiecăreia dintre ele. 
A  

F 

O catetă este egală cu produsul dintre ipotenuză şi proiecţia 

ei pe ipotenuză. 

A  

F 

Înălţimea din vârful unghiului drept este medie 

proporţională între proiecţiile catetelor pe ipotenuză. 

A  

F 

În teorema lui Pitagora apar toate laturile triunghiului 

dreptunghic. 

A  

F 

Proiecţia vârfului unui unghi ascuţit pe latura opusă într-un 

triunghi dreptunghic este vârful celuilalt unghi ascuţit. 

14. Proiecţiile catetelor pe ipotenuza unui triunghi dreptunghic au lungimile de 5 cm şi 7 cm. 
Ipotenuza are ………..cm. 

15. Într-un triunghi ABC, se dau AB = 5 cm, AC = 12 cm şi BC = 13 cm. Stabiliţi natura 
triunghiului. 

16. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungime 5 şi respectiv 12 cm. Ipotenuza sa are 
lungimea ………… cm. 

17. Diagonala unui dreptunghi are lungimea de 10 cm, iar una dintre laturi este de 7 cm. Este 
această latură „latura cea mare” sau „latura cea mică” a dreptunghiului? 

18. O catetă a unui triunghi dreptunghic are lungimea de 10 cm iar înălţimea din vârful 
unghiului drept de 8 cm. Să se afle lungimile celeilalte catete şi a ipotenuzei. 

19. Lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel este de 4 cm. Să se calculeze 
lungimea catetelor. 

20. MNPQ este un dreptunghi cu MN = 140 cm şi NP = 80 cm. 
Fie QA ^ MP, NB ^ MP, A, B Î MP. Calculaţi AB. 
 

Timpul de lucru este de 90 minute. 
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· Comentariu 
 

Cei 20 de itemi au fost aşezaţi după temele capitolului, astfel: 
 

Proiecţii ortogonale 1,2 
Teorema înălţimii 3 – 7  
Teorema catetei 8 – 10  
Teorema lui Pitagora 11 – 20  

 
Am considerat că această structurare a testului dă posibilitatea adaptării la cerinţele lui şi a 
elevilor „mai puţin buni”. 
 
Au fost utilizate mai multe tipuri de itemi cu care elevii sunt deja obişnuiţi: 

o De completare 
o Cu alegere duală 
o Cu alegere multiplă 
o De tip pereche 
o Subiectivi (rezolvare de probleme) 

 
La aplicarea directă a celor trei teoreme nu am folosit itemii de completare, urmărind întregul 
demers al elevului în rezolvarea lor, considerând relevante: 

o Parcurgerea tuturor paşilor 
o Aplicarea teoremelor 
o Realizarea desenelor 
o Efectuarea înlocuirilor 
o Efectuarea calculelor 
o Încadrarea subiectului în contextul adecvat 
o Alegerea strategiei optime 

 
Vor fi anunţate de la început timpul de lucru şi punctajul! 
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· Barem de corectare şi notare 

 

1 3p „un segment” 3p 
2 3p „lungimea respectivă” 3p 
3 3p A 3p 
4 3p AD2 = BD × DC 3p 
5 3p a) F 1p 
  b) Teorema înălţimii se aplică doar într-un triunghi dreptunghic 2p 

6 3p a) Scrierea relaţiei din teorema înălţimii 1p 
  b) Înlocuirea valorilor din ipoteză 1p 
  c) Obţinerea rezultatului 30 cm 1p 

7 8p a) Realizarea desenului şi scriere corectă a raportului (proiecţia 
„cea mică” supra proiecţia „cea mare” este egal cu 4/9) 

 
1p 

  b) Exprimarea uneia dintre proiecţii în funcţie de cealaltă 2p 
  c) Scrierea faptului că suma proiecţiilor este ipotenuza 1p 
  d) Înlocuire şi aflarea proiecţiilor de 4 cm şi 9 cm 2p 
  e) Aplicarea teoremei catetei şi aflarea înălţimii de 6 cm 2p 

8 8p a) Realizarea desenului 1p 
  b) Scrierea relaţiei dintre proiecţii 2p 
  c) Înlocuire în relaţia care leagă ipotenuza şi cele două proiecţii 2p 
  d) Aflarea proiecţiilor de 2 cm şi 8 cm (sau 0,2 şi 0,8 dm) 1p 
  e) Aplicarea teoremei înălţimii şi aflarea înălţimii de 4 cm 2p 

9 3p „asemănarea triunghiurilor” 3p 
10 4p a) Ipotenuza este suma proiecţiilor, adică 25 cm 1p 

  b) Aplicarea teoremei catetei 2p 
  c) Determinarea uneia dintre catete 1p 

11 3p c-1, a-2, e-3 3p 
12 3p ii  3p 
13 3p F, A, A, F 3p 
14 3p a) Ipotenuza este suma proiecţiilor 2p 

  b) Aflarea ipotenuzei 1p 
15 5p a) 1Observarea faptului că, dacă ar fi triunghi dreptunghic, ar 

trebui să verifice relaţia: pătratul celei mai mari laturi să fie 
egal cu suma pătratelor celorlalte două. 

 
 
2p 

  b) 132 = 52 + 122 2p 
  c) Afirmaţia de mai sus este adevărată, deci triunghiul este 

dreptunghic. 
 
1p 

16 3p a) Realizarea desenului 1p 
  b) Scrierea relaţiei din teorema lui Pitagora 1p 
  c) Aflarea ipotenuzei de 13 cm 1p 

17 5p a) Observarea triunghiului dreptunghic format de diagonală, 
latura dată şi încă o latură a dreptunghiului 

 
1p 

  b) Aflarea celeilalte laturi cu teorema lui Pitagora, de 51 cm. 2p 

  c) Compararea numerelor 7 şi 51  şi stabilirea celui mai mare 2p 

                                                 
1 Este de aşteptat ca elevul să gândească astfel: conform întrebării privind natura triunghiului, este clar că va fi un 
triunghi particular, adică isoscel, echilateral sau dreptunghic şi, cum isoscel sau echilateral nu este, se poate să fie 
dreptunghic. 
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18 8p a) Desenul 1p 
  b) Aflarea proiecţiei catetei de 10 cm cu teorema catetei (6 cm) 2p 
  c) Aflarea ipotenuzei cu teorema catetei2, de 50/3 cm 3p 
  d) Aplicarea teoremei lui Pitagora şi aflarea celeilalte catete de 

40/3 cm. 
 
2p 

19 4p a) Desenul  1p 
  b) Catetele triunghiului dreptunghic isoscel sunt egale 1p 
  c) Scrierea relaţiei din teorema lui Pitagora şi înlocuire 1p 
  d) Aflarea catetelor de 22 cm. 1p 

20 12p a) Desenul  2p 
  b) Calcularea diagonalei MP cu teorema lui Pitagora, MP = 

= 6520  cm. 
 
3p 

  
c) Teorema catetei NP în ΔMNP şi aflarea lui BP = 

13
6564

cm. 
 
3p 

  d) BP = AM  2p 
  e) AB = MP – 2BP, deci AB = 

65

660 cm 2p 

 

 

 

 

Notă: Fragmentul de mai sus face parte din lucrarea „Geometria poligoanelor – un punct de 

vedere metodic”, autori Corina Mîinescu şi Cătălin Mîinescu, apărută la Editura Universităţii de 

Vest, Timişoara, 2005, cu o prefaţă a prof. univ. dr. Dumitru Hărăguş de la Facultatea de 

Matematică, Universitatea de Vest. 

O prezentare a acesteia a fost făcută de dr. Mihaela Singer în nr. 835/ 13 – 19 februarie 2006 al 

revistei Tribuna Învăţământului. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Sau cu teorema înălţimii şi apoi adunarea celor două proiecţii. 


