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Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul
în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrarea a acestora
5. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii.
Competenţe specifice
1.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în enunţuri matematice a unor noţiuni
specifice teoriei mulţimilor.
1.2 Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune.
1.3 Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând mulţimi, relaţii
şi operaţii cu mulţimi.
1.4 Selectarea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor şi
a operaţiilor cu mulţimi.
Obiective operaţionale
1.
2.
3.
4.

Să calculeze elementele unei mulțimi, cardinalul acesteia.
Să reprezinte prin diagramă o mulțime.
Să aplice formula de aflare a numărului total de submulțimi ale unei mulțimi.
Să calculeze intersecția, reuniunea și diferența a două mulțimi.
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Mulţimi. Operaţii cu mulţimi
Test de evaluare – Clasa a V-a

1. Se consideră mulţimea A = {x  N| 2  x  6}
a) Elementele mulţimii A sunt………
0,4p
b) card A = ….
0,4p
c) O submulţime a mulţimii A este ………..
0,4p
0,4p
0,4p
0,4p
0,4p
0,4p
0,4p

2. Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) {2; 7}  
b) 0  N *
c) 32  M 8
3. Se consideră mulţimea A = {0; 2, 4; 6; 8}
a) Scrieți o submulțime a mulțimii A
b) Mulţimea B ={6; 2 x ; 0; 2 2 ; 2} este egală cu mulţimea A dacă x = …..
c) Numărul total de submulțimi ale mulţimii A este egal cu ………

4. Se consideră mulţimile : A = { 2, 3; 5; 8}; B = { 1; 2; 3}; C = { 0, 3, 4, 7. 9}
a) Reprezentaţi prin diagrame cele trei mulţimi;
b) Efectuaţi A  B  C; B \ C; A  B; C  N * ; (B  C)\A.
0,4p
2p
5.Fie mulţimile: A = { x  N| x=a+a 2 , a  N şi a<5} şi
B = { y  N| y= 2b+1, b  N şi b  6}
a) Scrieţi elementele mulţimii A
0,5p
b) Scrieţi elementele mulţimii B
0,5p
Total 7p

Notă : Se acordă din oficiu trei puncte

Mulţimi. Operaţii cu mulţimi
Test de evaluare – Clasa a V-a
Barem de evaluare

0,4p
0,4p
0,4p

1. Se consideră mulţimea A = {x  N| 1< x  6}
a) Elementele mulţimii A sunt {2,3,4,5,6}
b) card A =5
c) O submulţime a mulţimii A este {2,3}

0,4p
0,4p
0,4p

2. Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) {2; 3}   (A)
b) 0  N * (F)
c) 24  M 8 (A)

0,4p
0,4p
0,4p

3. Se consideră mulţimea A = {0; 2, 4; 6; 8}
a) Scrieți o submulțime a mulțimii A
{0,2,6}
b) Mulţimea B ={6; 2 x ; 0; 2 2 ; 2} este egală cu mulţimea A dacă x =3
c) Numărul total de submulțimi ale mulţimii A este egal cu 25  32

4. Se consideră mulţimile : A = { 2, 3; 5; 8}; B = { 1; 2; 3}; C = { 0, 3, 4, 7, 9}
a) Reprezentaţi prin diagrame cele trei mulţimi;
0,4p

2p

b) A  B  C={0,1,2,3,4,5,7,8,9};
B \ C={1,2};
A  B={2,3};

C  N * ={3,4,7,9};
(B  C)\A={0,1,2,3,4,7,9}\A={0,1,4,7,9}.
5.Fie mulţimile: A = { x  N| x=a+a 2 , a  N şi a<5} şi
B = { y  N| y= 2b+1, b  N şi b  6}
0,5p
a) A ={0,2,6,12,20}
0,5p
b) B={1,3,5,7,9,11,13}
Total 7p

Notă : Se acordă din oficiu trei puncte
Pentru orice altă rezolvare corectă se acordă punctaj corespunzător

