
PROIECT   DIDACTIC 

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”,Pitești 

Obiectul: Matematică 

Clasa:  a  V - a  A 

Data:   5.11.2020 

Profesor: Mitrache Delia-Maria 

Unitatea de învăţare:  Numere naturale 

Tema:  Compararea puterilor 

Tipul lecţiei:   Lecţie de  predare – învăţare  

Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigate şi rezolvare de probleme 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

Competenţe specifice: 

1. Să efectueze operaţii (adunări, scăderi, înmulţiri, ridicări la putere ) cu numere naturale 

2. Să cunoască proprietăţile adunării, înmulţirii şi ridicării la putere 

3. Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 
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4. Să efectueze calcule cu operaţiile studiate 

Competențe derivate: 

•  cognitive: 

Elevul va fi capabil  

❖ Să  efectueze corect adunări scăderi, înmulţiri, ridicări la putere 

❖ Să  efectueze corect înmulţirea şi ridicarea la putere a numerelor naturale 

❖ Să  efectueze corect operaţiile învăţate cu  numere naturale respectând ordinea efectuării operaţiilor 

  

•  psihomotorii 

❖   Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă 

❖  Să lucreze ordonat 

 

 

•  afective 

❖   Să stimuleze curiozitatea elevilor, dezvoltând simţul critic 

❖   Să dezvolte spiritul de observaţie şi concentrarea în rezolvare 

❖   Să fie atenţi şi să participe afectiv şi activ la lecţie  

Strategii didactice: 

 

➢ Principii didactice 

- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 
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- principiul conexiunii inverse 

 

➢ Metode şi procedee 

- conversaţia 

- exerciţiul  

- activitatea independentă    

 

➢ Mijloace de realizare 

- Manual 

- Fişe de lucru 

- Culegere – Zaharia Maria, Zaharia Dan, Matematică pentru clasa a V-a, Editura Pralela 45, 2020 

 

➢ Forme de organizare 

 

- Frontală şi individuală   
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DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

 

 

Etapele 

lecţiei 

 

 

Competenţe 

 

Conţinutul   lecţiei 

Strategii didactice 

Metode, 

procedee 

Forme de 

activitate 

 

I  Moment 

Organizatoric 

 

  

Se  asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei;se face 

prezenţa şi se  notează absenţii. 

 

conversaţia 

 

frontal 

II Verificarea  

temei pentru 

acasă 

 Se  verifică tema pentru acasă, comentându-se ideile de rezolvare 

enunţate de elevi. 

Se clarifică eventualele nelămuriri 

 

conversaţia 

 

frontal 

III Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  

Se anunţă titlul lecţiei Compararea puterilor,  şi obiectivele  lecţiei  

conversaţia frontal 

 

 

 

 

 

IV   Dirijarea 

învăţării 

 

 

CS1 

 

CS2 

 

 

CG3 

 

 

     

      Noi ştim să comparăm numerele naturale, şi vom compara uşor 

şi puterile, atunci când avem  baza şi exponentul numere mici. Ce 

ne facem însă, când sunt numere mari şi nu putem efectua 

ridicările la putere? 

Pentru aceste situaţii avem câteva reguli simple: 

1. Când puterile au aceeaşi bază, este mai mare puterea ce 

are exponentul mai mare: 

 

Ex.: dintre    26 54 si 26 45         este mai mare  26 54 

 

învăţarea prin 

descoperire 

 

conversaţia 

 

expunerea 

 

 

învăţarea prin 

 

 

frontal 

        şi  

individual 
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CS2 

 

 

CG3 

2. Când puterile au acelaşi exponent, este mai mare puterea 

ce are baza mai mare 

      Ex.: dintre    32 79  si 23 79     este mai mare  32 79   

      3.    Când puterile au atât bazele, cât şi exponenţii diferiţi, 

trebuie aduse la aceeaşi bază sau la acelaşi exponent  

Pentru a compara 92…şi….34  îl vom scrie pe 9 ca putere a lui 3 

92=(32)2 = 34  

Deci  92 = 34  

      Se vor împărţi elevilor  fişele de lucru  anexate 

    Pe rând , câte un elev rezolvă la tablă câte un exerciţiu. 

Ceilalţi elevi lucrează în caietele de clasă şi se corectează 

reciproc. 

    Dacă e nevoie profesorul sau elevii pot interveni. 

Se va reaminti ordinea efectuării operaţiilor în cazul în care apar 

în exerciţiu operaţii de adunare, scădere şi înmulţire, eventual 

paranteze 

Se impune supravegherea permanentă a elevilor pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a lecţiei. 

descoperire 

 

 

 

conversaţie 

 

 

 

 

Învăţare prin 

descoperire 

 

 

 

 

expunere 

 

 

 

 

frontal 

        şi  

individual 

V Asigurarea 

feedback-ului 

 Se repetă  cu elevii  regulile de calcul învăţate  conversaţie frontal 

VI Evaluarea  La sfârşit au loc concluziile şi aprecierile profesorului.  

Elevii îşi exprimă părerea în legătură cu activitatea susţinută, 

Sunt notaţi elevii care s-au remarcat la lecţie 

conversaţie frontal 

VII  Tema 

pentru acasă 

O2 

O3 

Elevii vor primi temă de casă exerciţiile de pe fişă rămase 

nerezolvate 

profesorul oferă indicaţii pentru rezolvarea temei 

conversaţie frontal 
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Fişă de lucru 

Compararea puterilor 
 

1.Comparaţi următoarele numere: 

    a)34 şi 43 ;b) 25 şi 52 ;c) 142 şi 41 ;d) 92 şi 1011 ;e) 250 şi 031 ;f) 26 şi 43 ; 

 

2.Comparati puterile urmatoare 

 

a)  26 54 si 26 45         b)  32 79  si 23 79         c)  12009  si  2010 0    d)  12009  si  2009 1                 

e)  2009 0 si 0 2009            

 

3.Comparaţi puterile 

a)    7879     7811                           c)  518      52                              e)  225     21   

b)    23        53                              d)  212     22                             f)  153     73   

                                                      

4. Comparaţi  puterile: 

a) 32304 ……33204    ;      b)12429....14249  ;         c)0333……..03   ;            d)92…….34; 

e)1344 ……..1433    ;        f)42 …….33   ;              g)8893 ……..9983          

h)20090…..20080. 

 

5.Comparaţi următoarele numere, scriindu-le ca puteri cu aceeaşi bază : 

a)813 şi 169; b) 412 şi 87 ;c) 231 şi 167 ;d) 3260 şi 6450 ; e) 319 şi   910 ;f) 2711 şi 916 ;                 

g) 8131 şi 3129 ;h) 621 şi 3611  i)2512 şi 524 ;j) 2525 şi 12515 ;k) 10071 şi 100051 ; 

 l) 100009 şi 1039 ;m) 492007 şi 74007 ;n) 1111 şi 1216 ;o) 911 şi 323 . 

 

6.Comparaţi următoarele numere,scriindu-le ca puteri cu acelaşi exponent:  

a)514 şi 235;   b) 1040 şi 380 ;       c) 315 şi 220 ;       d) 339 şi 426 ;   e) 710 şi 415 ;     f) 264 şi 96 ;    

g) 3020 şi 2030 ;h) 622 şi 333 ;i) 2111 şi 974 ;j) 1346 şi 569 ;k) 1041 şi 8123 ;l) 34 şi 43 ; 

 m) 2518 şi 827 ;n) 448 şi 636 ;o) 551 şi 2119 

 

7.Comparaţi  puterile: 

 

5677  5766  82  43  45641  4561 

41021  41012 1345  0345 22  41 

4552  5442 122122  123122 33333  33344 

562030  562303 52  24 5434  5534 

6723  6732 067  068 83003  83300 

12345  123 942002  942020 11999  119 

6890  890 112  43 0544  1455 

 


