
 

ANEXA III 

PROGRAMA CONCURSULUI JUDEȚEAN DE „ŞTIINŢE APLICATE” pentru clasele VIII-X 

EDIŢIA a XI-a – 1 aprilie 2023 

CLASA a VIII-a 

 MATEMATICĂ: 

o ARITMETICĂ SI ALGEBRĂ 

1. Mulţimi (mulţimi, relaţii, operaţii, propoziţii adevărate/false, împărţirea cu rest a numerelor naturale, 

divizibilitatea în N/Z, mulţimile Q şi R, reprezentarea pe axă a numerelor reale, compararea şi ordonarea 

numerelor reale, valoarea absolută, partea întreagă şi partea fracţionară, intervale, rădăcina pătrată, reguli 

de calcul cu radicali. Introducerea factorilor sub radical, scoaterea factorilor de sub radical, raţionalizarea 

numitorului de forma ba , ba  cu a, b raţionale, a nenul, b pozitiv, operaţii cu numere reale: 

adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea, ridicarea la putere cu exponent număr întreg, ordinea 

efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor, factorul comun, media aritmetică şi media aritmetică 

ponderată a unor numere raţionale pozitive, media geometrică a două numere reale pozitive, rapoarte si 

proporţii, procente. calculul probabilităţii de realizare a unui eveniment). 

2. Calcul algebric (Calcul cu numere reprezentate prin litere, formulele de calcul prescurtat, descompunerea 

în factori, rapoarte de numere reale reprezentate prin litere, simplificare, operaţii cu rapoarte  

3. Funcţii (noţiunea de funcţie, funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, 

formule, graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului, funcţii de tipul f : A→R, f(x) = ax+ 

b, a, b reale, unde A = R sau o mulţime finită, reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f ; 

interpretare geometrică). 

4. Ecuaţii, inecuaţii si sisteme de ecuaţii (Rezolvarea în R a ecuaţiilor de forma ax + b = 0, a, b reale, a 

nenul, ecuaţii echivalente, rezolvarea în R a sistemelor de ecuaţii de două ecuaţii liniare cu două 

necunoscute). 

 GEOMETRIE 

A. Măsurare si măsuri (lungime, unghi, arie, volum): transformări (inclusiv 1dm3 = 1 litru). 

B. Figuri si corpuri geometrice: 

1. Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreaptă, unghiul (paralelism si 

perpendicularitate în plan şi în spaţiu, axioma paralelelor; unghiuri cu laturile respectiv paralele, unghiul 

a două drepte în spaţiu, drepte perpendiculare; dreapta perpendiculară pe un plan, distanţa de la un punct 

la un plan, plane paralele, distanţa dintre două plane paralele, teorema celor două perpendiculare, distanţa 
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de la un punct la o dreaptă, proiecţia ortogonală a unui punct, segment sau a unei drepte pe un plan, 

unghiul unei drepte cu un plan, lungimea proiecţiei unui segment, unghiul diedru, unghiul plan 

corespunzător unui unghi diedru, măsura unghiului a două plane, plane perpendiculare, calculul unor 

distanţe si măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate. 

5. Corpuri geometrice (Paralelipipedul dreptunghic, cubul, prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral, 

pătrat sau dreptunghi, piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată - 

reprezentarea lor prin desen, convenţii de desen si de notaţii, descrierea elementelor lor, desfășurări, aria 

laterală, aria totală, volumul). 

 FIZICĂ 

I. FENOMENE MECANICE – STATICA FLUIDELOR 

- Presiunea. Presiunea hidrostatică 

-Presiunea atmosferică  (abordare interdisciplinară – geografie) 

-Legea lui Pascal – Aplicații 

-Legea lui Arhimede - Aplicații 

II. FENOMENE  TERMICE 

- Măsurarea temperaturii. Scări de temperatură. 

- Căldura specifică, capacitatea calorică, puterea calorică a combustibililor 

-  Ecuația calorimetrică – aplicații 

- Căldura latentă de topire, de vaporizare, fierberea apei. Studiul calorimetric al transferului de căldură 

la schimbarea stării de agregare a apei.   

III. FENOMENE  ELECTRICE 

- Electrostatică: Sarcina electrică, sarcina electronului; Legea lui Coulomb. Forţa de interacţie 

electrostatică.  

- Electrocinetică: Circuite electrice, construcţie;  Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit ;  Grupări 

de rezistori – serie și paralel; Gruparea generatoarelor;  Utilizarea instrumentelor de măsură; Energia 

și puterea electrică; Legea lui Joule. 

- Efectul magnetic al curentului electric : Electromagneţi; Forța exercitată de un electromagnet în 

funcție de intensitatea curentului (mărime și sens, parametrii constructivi ai bobinei: secțiune, număr 

de spire, tipul miezului); Aplicații. 
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 CHIMIE: 

1. Legea conservării masei substanţelor în reacţiile chimice. Calcule stoechiometrice. 

2. Substanţe simple cu utilizări practice. (Proprietăţi fizice şi chimice, utilizări practice ale: 

oxigenului, carbonului, ferului şi cuprului.) 

3. Substanţe compuse cu utilizări practice. (Proprietăţi fizice şi chimice ale unor oxizi ai nemetalelor 

şi metalelor. Proprietăţi fizice şi chimice ale unor acizi.) 

 BIOLOGIE: 

I. Noțiuni generale privind ereditatea și variabilitatea la om.   

Ereditatea și variabilitatea • Materialul genetic: noțiuni generale despre cromozomi, gene, ADN, 

cariotip (număr cromozomi, autozomi, heterozomi) • Transmiterea materialului genetic: rolul 

gameților și al fecundației, caractere dominante și recesive, transmiterea ereditară a unor caractere 

normale și patologice, factori mutageni și consecințele mutațiilor 

II. Evoluționism.  

• Teorii despre originea și evoluția vieții • Dovezi ale evoluției (directe și indirecte) • Factori ai 

evoluției (ereditatea, variabilitatea, suprapopulația, lupta pentru existență, selecția naturală) • Evoluția 

omului. 

  



Anexa III 

Concursul de ”Științe Aplicate” 

2022-2023 

 

4 

 

Clasa a IX-a 

 MATEMATICĂ (din programa pentru M2 – profil tehnologic) 

I. Algebră: Mulţimi de numere reale (Operaţii cu numere reale, inegalităţi remarcabile, modulul unui număr 

real, parte întreagă, parte fracţionară, intervale), Progresii (aritmetică, geometrică), Funcţii (Lecturi 

grafice ale proprietăţilor funcţiilor, compunerea funcţiilor), Funcţia de gradul I (grafic, monotonie, semn, 

rezolvarea inecuaţiilor). 

II. Geometrie: Geometrie vectorială (Definiţie, operaţii, descompunerea unui vector după direcţii date, 

condiţia de coliniaritate, vectorul de poziţie al unui punct,vectorul de poziţie al unui punct care împarte 

un segment într-un raport dat, Teorema lui Thales-condiţii de paralelism). 

 FIZICĂ: 

I. Principii şi legi în mecanica clasică. 

II. Teoreme de variaṭie ṣi legi de conservare în mecanică.  

 

 CHIMIE 

Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3, 4.  

Corelaţii între structura învelişului electronic, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor. 

Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3, 4 (ra, rj, 

Ej.,caracter metalic, caracter nemetalic, electronegativitatea).  

Proprietăţile chimice ale sodiului: reacţii cu O2, Cl2, H2O.  

Caracterul acido-bazic al oxizilor elementelor din perioada a 3-a si din grupa a 14-a. Caracterul 

amfoter al Al(OH)3, Zn(OH)2.  

Legătura ionică. Cristalul de clorură de sodiu.  

Legătura covalentă polară (HCl, H2O, CH4, CCl4) şi nepolară (H2, Cl2, N2).  

Proprietăţi chimice ale clorului.  

Legătura covalent - coordinativă (NH4
+, H3O

+).  

Combinaţii complexe.  

Legătura de hidrogen.  

Forţe van der Waals.  

Proprietăţi fizice ale apei.  
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Ecuaţia de stare a gazului ideal.  

Volum molar.  

Dizolvarea şi factorii care influenţează dizolvarea.  

Solubilitatea substanţelor în solvenţi polari şi nepolari.  

Soluţii apoase.  

Concentraţia molară.  

Cristalohidraţi. 

 BIOLOGIE: 

- Tipuri fundamentale de celule: procariote, eucariote 

- Structura celulei procariote 

- Structura celulei eucariote: a) Învelişul celulei: - membrană celulară, - perete celular; b) Citoplasma:  - 

fundamental, - structurată; c) Nucleul-membrana nucleară, nucleoli, carioplasmă-cromatină 

- Diviziunea celulară - ciclul celular; cromozomii şi fusul de diviziune, Mitoza (etape, faze, importanţă); 

Meioza (etape, faze, importanţă) 

- Concepte: ereditate, variabilitate 

- Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare: 

- Legile mendeliene ale eredităţii: 

 legea purităţii gameţilor 

 legea segregării independente a perechilor de caractere 

 abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa 

- Teoria cromozomală a eredităţii: 

 schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi 

- Recombinarea genetică intracromozomală 

- Determinismul cromozomal al sexelor 

- Genetica umană:- boli ereditare, -sfaturi genetice 

- Virusuri. 

- Regnul Monera: 

 Bacterii: eubacterii 
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Clasa a X-a 

 MATEMATICĂ ( din programa pentru M2 – profil tehnologic) 

Mulţimi de numere (Numere reale: radicali, raţionalizarea numitorului, puteri cu exponent raţional, 

logaritmi, proprietăţile logaritmilor; Numere complexe: forma algebrică a unui număr complex, aplicaţii ale 

numerelor complexe, operaţii cu numere complexe, ecuaţii bipatrate, forma trigonometrică a unui număr 

complex, ecuaţii binome); 

Funcţii (injective, surjective, bijective, funcţia inversă, funcţia putere, radical, exponenţială, logaritmică, 

trigonometrice), Ecuaţii (iraţionale, exponenţiale, logaritmice, trigonometrice);  

Probleme de numărare (permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton). 

 FIZICĂ: 

I. Elemente de termodinamică (Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Principiul I al 

termodinamicii; Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal; Transformări 

de stare de agregare; Motoare termice) 

II. Producerea şi utilizarea curentului continuu (Curentul electric; Legea lui Ohm; Legile lui 

Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice) 

 CHIMIE 

Elemente organogene. Legături chimice în compuşii organici. Tipuri de catene de atomi de carbon. 

Formule brute. Formule moleculare şi de structură plane. Clasificarea compuşilor organici. Alcani: 

serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă, proprietăţi fizice, chimice (clorurarea metanului, 

izomerizarea butanului,cracarea şi dehidrogenarea butanului, arderea). Importanţa practică a metanului. 

Alchene: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de poziţie, proprietăţi fizice, 

proprietăţi chimice (adiţia de H2, X2, HX, H2O, polimerizarea). Importanţa practică a etenei. Alchine: 

serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de poziţie, proprietăţi fizice, proprietăţi 

chimice (adiţia de H2,X2,HX,,H2O la acetilenă, arderea). Importanţa practică a acetilenei. Arene: benzen, 

toluen, naftalină. Definiţie, nomenclatură, formule structurale, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice - 

halogenare, nitrare. Alcooli: metanol, etanol, glicerina - formule de structură, denumire, proprietăţi fizice, 

proprietăţi chimice (fermentaţia acetică, arderea metanolului, reacţia glicerinei cu acid azotic). Importanţa 

practică şi acţiunea biologică a etanolului. 

 BIOLOGIE:  

- Ţesuturi vegetale: embrionare (primare – apicale, intercalare, secundare);ţesuturi vegetale: definitive 

(de apărare – epidermă, fundamentale – asimilatoare, de depozitare; conducătoare – lemnoase şi 

liberiene, mecanice ; secretoare 
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- Ţesuturi animale: epitelial (de acoperire , secretoare – tipuri de glande; senzoriale), conjunctiv (moi, 

semidure, dure – osos compact şi osos spongios, fluid- sangele), muscular (striat, neted), nervos 

(neuronul, celula glială 

- Nutriţia autotrofă: Frunza (structură, rol). Fotosinteza: ecuaţie chimică, etape, importanţă, influenţa 

factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei; Chemosinteza 

- Nutriţia heterotrofă: Heterotrofia la fungi şi la plante, nutriţia mixotrofă la plante (plante semiparazite 

şi carnivore), nutriţia simbiontă 

- Digestia la animale (intra- şi extracelulară) 

- Sistemul digestiv la mamifere: tub digestiv şi glande anexe (componente – localizare, morfologie) şi 

rolul lor in digestia chimică a alimentelor, Particularităţile structurale si funcţionale ale sistemului 

digestiv la vertebrate 

- Boli ale sistemului digestiv la om (gastrita, ulcer gastroduodenal, toxiinfecţii alimentare, apendicita 

acută, hepatită virală acută) – manifestări, cauze şi prevenire 

- Respiraţia. Respiraţia anaerobă (ecuaţia chimică localizare, exemple, fermentaţii), Respiraţia aerobă 

(ecuaţia chimică, localizare), Respiraţia la plante influenţa factorilor de mediu 

- Respiraţia la animale. Sistemul respirator la mamifere( căi respiratorii, plămâni – localizare, 

structură) 

- Mecanismul respiraţiei pulmonare (inspiraţie, expiraţie, volume respiratorii la om).  

- Boli ale sistemului respirator la om (bronşita, laringita, astm bronşic, pneumonie, TBC) - manifestări, 

cauze, prevenire 

- Circulaţia la plante 

- Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului circulator la vertebrate 


