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Înțelegerea matematicii utilizând jocul Agent X/Math Master 

 

   
 

  
Ecuații în mulțimea numerelor raționale pozitive 

Tipul lecției – Dobândirea de cunoștințe 
 
 
 
Introducere 
 
În această lecție de predare-învăţare din cadrul capitolului Ecuaţii în Q, elevii își vor consolida 
noțiunile învățate și vor descoperi cum să rezolve ecuaţii în mulţimea numerelor raționale 
pozitive, cu ajutorul jocului Agent X/Math Master. Se recomandă ca profesorul să fie 
familiarizat cu jocul Agent X/Math Master și să pregătescă înainte de a începe lecția 
materialele necesare (vezi mai jos). Mesele și scaunele vor fi așezate inițial în forma literei U. 
Lecția se va încheia cu câteva întrebări de reflecție.  

 
Întrebări esențiale: 
• Cum rezolvăm o ecuaţie? 
• Cum transpunem un enunţ matematic sub formă de ecuaţie? 
 
Competențe specifice: 
CG 2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pozitive pentru rezolvarea ecuaţiilor de 
tipul: x  a = b; x ∙ a = b; x : a = b(a 0), ax  b = c, unde a, b, c sunt numere raţionale pozitive. 
CG 4-2. Redactarea soluţiilor unor probleme rezolvate prin ecuaţiile studiate în mulţimea 
numerelor raţionale pozitive. 
 
Competențe derivate: 
• Rezolvarea ecuațiilor de gradul I, x+a= b; x-a=b, x*a=b; x:a=b: ax±b=c, unde a,b,c sunt 

numere raţionale pozitive. 
• Recunoașterea și rezolvarea ecuațiilor reductibile la ecuația de gradul I cu o necunoscută. 
 
Materiale necesare: 

• Tabletele și jocul Agent X/Math Master 
 
Concepte abordate: 
• Termen liber  
• Necunoscută 
• Operaţii inverse 

 
 
 



Desfășurarea lecției 
 
1. Captarea atenției și reactualizarea cunoștințelor învățate anterior 
Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu 
atenție și curiozitate maximă; să-şi reamintească 
noţiunile despre metoda de rezolvare a ecuaţiilor 

Timp: 15 minute 
Materiale: Tablete, jocul Agent X/Math 
Master 

Metoda: Conversația, jocul, activitate individuală Concepte: Ecuaţii în mulţimea numerelor 
naturale 

 
Pasul 1 
Exerciții cu ajutorul jocului Agent X/Math Master (12 min.) 
Profesorul împarte tabletele elevilor și le spune că vor folosi jocul Agent X/ Math Master pentru 
a exersa rezolvarea ecuațiilor. Profesorul oferă explicații generale, despre joc, la început, iar în 
timpul jocului mai completează cu informații specifice, pentru fiecare etapă. Spune elevilor că 
dacă au nevoie să facă calcule și pe caiet o pot face. Elevii au voie să colaboreze. 
 
Explicații generale despre jocul Agent X 
Agentul X trebuie să-l prindă peAgentul Y 
care a furat un laptop cu un virus care ar 
putea distruge rețeaua de internet. Pentru 
aceasta trebuie să parcurgă cât mai rapid 
niște pași: 
• Play - apoi trebuie selectată de pe o 

hartă o operație: adunarea (addition), 
scăderea (substraction), înmulțirea 
(multiplication) sau împărțirea 
(division), doar pentru nivelul 1.  

• Depistează Agentul Y care trebuie prins 
dintr-o mulțime de agenți asemănători 
care poartă niște numere deasupra 
capului, potențiale soluții la ecuația 
afișată în partea de sus. 

• Începe urmărirea. Agentul X depășește 
cât mai rapid piedicile pe care le pune 
Agentul Y, lăzi cu numere, potențiale 
soluții pentru ecuația din mijloc. Agentul 
Y este prins. 

• Se recuperează laptopul și trebuie 
neutralizat virusul prin rezolvarea 
corectă de ecuații a căror soluții 
formează o parolă. 

Folosirea tabletelor cu  jocul  Math Master   
Pentru fixarea cunoștiințelor se vor folosi tabletele 
cu aplicația Math Master. 
Math Master este o aplicație care îi provoacă pe 
elevi să rezolve diverse exerciții din mai multe 
capitole ale matematicii (Addition= adunare, 
substraction= scădere, multiplication= înmulțire, 
division= împărțire, basic random= operații de 
bază aleatorii, average= media aritmetică, power-
puteri, mixed= operații mixte, sequence&series= 
șiruri) fiecare capitol având 10 nivele a căror 
dificultate crește treptat de la nivel la nivel. În 
lecția de față elevii vor rezolva exercițiile 
corespunzătoare primelor 3 nivele ale capitolului 
Equations= ecuații. 
Profesorul le va prezenta elevilor cu ajutorul 
videoproiectorului pașii pe care trebuie să îi 
urmeze în această aplicație. 
Profesorul îi va îndruma pe elevi să deschidă 
capitolul Equations= ecuații și să rezolve primul 
nivel, fără a scrie exercițiile în caiete. 
Profesorul le va specifica elevilor că acest nivel 
conține exerciții de aflare a necunoscutei x prin 
trecerea ordonată a termenilor dintr-un membru în 
celălalt. Elevii vor putea alege răspunsul corect 
din 4 variante de răspuns, iar dacă consideră că 
exercițiul este mai dificil pot elimina două variante 
folosind opțiunea (50:50) din stânga ecranului, iar 
dacă vor alege de trei ori o variantă greșită jocul 
se va relua de la început. Elevii care termină mai 
repede vor trece la următorul nivel. Fiecare elev 
trebuie să parcurgă cel puțin odată nivelul 1. 
Parcurgerea acestui nivel are ca scop 
familiarizarea elevilor cu scrierea unui ecuații și 



 

 

 
După ce oferă aceste explicații, profesorul 
indică elevilor să deschidă jocul Agent X 
pe nivel 1, 2. Colectivul clasei se va împărţi 
în două grupe, fiecare grupă rezolvă câte 
un nivel din joc. 

aflarea soluției. 
După ce fiecare elev a parcurs primul nivel, 
profesorul îi va îndruma pe elevi să selecteze 
iconița cu becul din partea dreaptă sus pe ecran. 
După accesare, se va deschide o imagine care 
conține exemple rezolvate de ecuații. Opțional, 
profesorul poate iniția un mic concurs între elevi – 
cine reține mai multe rezultate.  

 
 

 

 

  
  

 
Profesorul anunță titlul lecției: Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive și le spune 
elevilor că vor continua să lucreze pe tabletă, pentru a rezolva alte ecuații, puțin mai complexe 
decât cele rezolvate la nivelele 1, 2, 3 de la jocul Agent X/Math Master.  
 
2. Dirijarea învățării 
Scop: Elevii să rezolve ecuaţii cu numere 
raționale pozitive 

Timp: 20 minute 
Materiale: Tablete, jocul Agent X/ Math 
Master, caiete, tablă, cretă 

Metode: Conversația, jocul, activitatea 
independentă 

Concepte: Necunoscută, operaţii inverse 

 
Pasul 1 
Prezentarea metodei de rezolvare a ecuației de gradul 1 
Profesorul explică metoda de rezolvare a ecuațiilor ax+b=0. Începem prin a prezenta forma 
ecuației, astfel: 



Considerăm numerele raționale , cu . În care trebuie să găsim numerele 
raționale x, pentru care , unde x- se numește necunoscuta ecuației, iar un 
număr  pentru care  se numește soluție a ecuației. 

A rezolva o ecuație înseamnă a găsi  mulțimea soluțiilor ecuației. 

Mulțimea soluțiilor unei ecuații se notează cu S. 
Cum rezolvăm în mulțimea numerelor raționale ecuațiile: 

 
– punem în evidență termenul care conține necunoscuta 

 
– calculăm diferența c-b=d 

– apoi rescriem ecuația 

 
– punem ca evidentă factorul x 

 

– mulțimea soluțiilor ecuației este  

Se rezolvă la tablă următoarele ecuaţii: 

a)           b)              c)                d)  

    e) f)  g)  
 
 3. Fixarea cunoștințelor (15 min.) 
Scop: Elevii să rezolve ecuaţii cu numere 
raționale pozitive 

Timp: 15 minute 
Materiale: Fișe de lucru, caiete 

Metode: Lucrul pe grupe, conversația Concepte: Necunoscută, ecuații, soluție 
 
Se organizează clasa în trei grupe astfel: prima grupă va rezolva exercițiul 1 din fișa nr. 1, grupa 
a II-a va rezolva exercițiul 1 din fișa nr. 2, iar grupa a III-a, va rezolva exercițiul 1, pct. a-d, din 
fișa nr. 3. 
Un reprezentant al fiecărei grupe va citi rezultatele obținute, iar ceilalți elevi vor urmări cu 
atenție si vor interveni dacă există greșeli în prezentările colegilor lor. Profesorul ghidează 
discuția de fixare a cunoștințelor, folosind întrebări de reflecție și generalizare: 

• Cum vi s-a părut lecția?  
• Când ați reușit să găsiți cel mai rapid rezolvarea?  
• Ce v-a ajutat să găsiți rezolvarea?  
• În ce măsură faptul că am folosit jocul Agent X/Math Master v-a ajutat să înțelegeți mai 

bine ecuațiile și problemele? 
• Cum vi se pare metoda de rezolvare a ecuațiilor? Credeți că vă este folositoare în viața 

de zi cu zi?   
 

Tema pentru acasă: Profesorul va alege 3 exerciții care nu au fost rezolvate din fișele de lucru. 
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Fișa de lucru nr. 1 
 
I. Exerciții nota 6. 
1. Asociați fiecare ecuație din coloana A cu soluția din coloana B: 
              A                                                 B 
• x+1=3,5          1.   
• x=7                     2.  2,5 
• x:2=2,25          3. 3 
• x-1=          4. 4,5 

                 5. 5,5 
 

2. Verificați dacă soluțiile ecuațiilor aparțin mulțimilor indicate. 
   a) 2x-1=4,5     x{2,25; 2,5; 2,75; 3} 
   b) 0,5x+1=3    x{2;3;4} 
   c) 5x-1=0,       x{; ;}. 
 

 
3. Alegeți răspunsul corect. Care este soluția ecuatiei x-3=7,5, xQ+? 
 

9,5 10 10,5 Nu are soluție 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fișa nr. 2 
 
1. Determinați numărul rațional a pentru care ecuația are ca soluție numărul indicat. 
     a) 2x+5=a,       0,5;           

     b) 0,3x-a= ;     

     c) ax+1,4=      9. 
 
2. Rezolvați în Q+ ecuațiile: 
   a) 2,5x+3=9,75  

   b)  
   c) 0,(2)x+0,5=0,75   

   d)    

    e) 2,5x+  
 
3. Completați pentru a obține egalități : 
 
    a) 5(+2,5):3=75;      

    b) 3(2,4+1,(2)):=0,75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fișa nr. 3 
 
 
 
1. Rezolvați în Q+: 

a)   

b)   

c) 0,5  

d)  
e) 0,(2)(x-1)=1/4 

f)  
 
 
2. Rezolvați în Q+: 

   a) 2x+8=x+15;  b) ;  c) ; d) ;  
   e) 0,(8)+3x=2x+6; f) 3x+6,(2)=x+11,(4). 
 
 
3. Determinați numărul natural n: 

a) ;   b) ;     c) ; 

d) ;  e) ;  f)  
 
 
 


