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Funcționalitatea aplicației 

MATEMATICĂ 

pentru clasa a VIII-a 

 

 

Aplicația propusă a fost realizată în Microsoft Word și transformată într-un fișier pdf pentru a 

asigura o foarte bună funcționalitate  pe orice dispozitiv folosit de utilizator (Sistem Desktop 

PC,  Computer All In One, laptop, tabletă și telefon mobil cu sistem de operare Android sau  

Apple). Ea poate fi încărcată pe site-uri și pe platforme educaționale sau alte platforme de tip 

Dropbox etc. de unde poate fi accesată direct de utilizator prin intermediul unui link. 

Concepția este nouă, inovativă, nemaiîntâlnită până în prezent și propune o soluție practică 

de digitalizare, la îndemâna oricărui educator, contribuind astfel major la procesul de 

pregătire, educare și formare al elevilor. 

Aplicația propusă, utilă profesorilor și elevilor din clasa a VIII-a pentru pregătirea evaluării 

naționale, este structurată în  următoarele cinci secțiuni: 

 probă scrisă pentru anul 2021 (o propunere conform modelului publicat de CNPEE, 

compusă din 3 subiecte); 

 afișaj cu punctajul corespunzător obținut de utilizator prin clic pe link-ul ales pentru 

răspuns;  

 două secțiuni care oferă posibilitatea utilizatorului să revină prin accesarea unui link la 

oricare dintre conținuturile asociate subiectului I sau subiectului al II-lea; 

 o secțiune prin accesarea căreia utilizatorul are posibilitatea să studieze rezolvarea 

subiectelor, inclusiv a subiectului al III-lea, pentru a compara propria rezolvare cu 

rezolvarea propusă în aplicație; 

 o secțiune care permite utilizatorului să identifice conținuturile folosite la rezolvarea 

unui subiect (noțiuni,  relații matematice, algoritmi matematici, reprezentări 

geometrice, teoreme etc.). Identificarea se face prin acționarea unui link. După 

identificarea  și studierea conținutului  utilizatorul are posibilitatea să revină la subiect 

pentru a continua studiul rezolvării.   

Proba scrisă propusă respectă conținuturile și competențele de  evaluat prevăzute de  

Programa pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând 

cu anul şcolar 2020 - 2021, pentru disciplina matematică, aprobată prin  Ordinul MEN nr. 

3472/2020. De asemenea,  proba propusă  este conformă modelului publicat de CNPEE 

(Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație). În consecință conținuturile sunt 

structurate în trei subiecte: Subiectul I, Subiectul al II-lea și Subiectul al III-lea.  Conținuturile 

asociate fiecărui subiect urmăresc să dezvolte cele șase competențe generale prevăzute de 

programa menționată și asociate nivelurilor cognitive: 

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

domenii 

Materialul poate fi folosit: 

a) de către profesor prin integrarea lui  într-o lecție susținută în sala de clasă sau online;  

b) de către elev în activitatea de pregătire prin efort individual a susținerii evaluării 

naționale.  

În primul context profesorul va dirija munca elevilor de rezolvare a fiecărui subiect și va 

folosi materialul digital pentru explicații absolut necesare vizate de conținuturile asociate 

subiectului.  

În al doilea context profesorul recomandă  elevilor  să rezolve proba propusă indicând link-ul 

de accesare. În acest caz va oferi elevilor informații pentru utilizarea corectă a aplicației. 

Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a desfășura o activitate interactivă ușoară și 

plăcută,  combinată cu o activitate  individuală de învățare prin rezolvarea pe caiet și de 

reactualizare a cunoștințelor prevăzute în programa școlară. 

 


