
Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia de apartenenţă.  

Relaţia de incluziune; submulţime. Cardinalul unei mulțimi 

-o abordare digitala- 
 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1. Identificarea în limbajul cotidian sau în enunţuri matematice a unor noţiuni specifice teoriei mulţimilor; 

2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune; 

3. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând  mulţimi, relaţii şi operaţii cu mulţimi. 

 

TIPUL LECȚIEI: ÎNSUȘIRE DE NOI CUNOȘTIINȚE 

SECVENȚĂ DIGITALĂ: 20 min (la finalul orei) 

Aplicația utilizată: SETS 

  

*Pentru materialul de fata am utilizat o tableta din cadrul proiectului DIGITALIADA, derulat de Fundatia Orange, dar aplicatia poate fi 

instalata pe orice device. 

 

 

AVANTAJE ALE UTILIZĂRII APLICAȚIEI SETS: 

 Oferă elevilor un intrument modern și atractiv de exersare a noțiunilor teoretice și formare a competențelor specifice; 

 Fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecărui raportat la nivelul inițial; 

 În momentul selectării unei aplicații, utilizatorul are oportunitatea de a vizualiza noțiunea teoretică aplicată, punându-se accent pe 

aplicare –exersare – înțelegere; 

 Elevii pot colabora, pot învăța împreuna, unii cu alții/ unii de la alții; 

 Elevii pasionați pot descoperii noțiuni în afara programei (produsul cartezian). 

 

 



                                    

LEGENDĂ:  

 MEMBERSHIP -  permite introducerea unui element al unei mulțimi date 

 SUBSETS – pentru submulțimi   

 CARDINALITY – numărul de elemente al unei mulțimi finite 

 *CARTESIAN PRODUCT – produsul carteziat 

 UNION  - Operația de reuniune 

 INTERSECTION – Operația de intersecție 

 DIFFERENCE – Diferența a două mulțimi 

 C – ștergere răspuns 

 N – generează o nouă problemă (altă mulțime / alte mulțimi) 

 - validare răspuns urmată de o explicație a noțiunilor teoretice utilizate 

 SCORE – setează contorul la zero 



1.ELEMENT, RELAŢIA DE APARTENENŢĂ (MEMBERSHIP) :  

 

                                           

 

    Utilizând opțiunea 

MEMBERSHIP, 

pentru o mulțime 

generată, utilizatorul 

trebuie să precizeze un 

element al acesteia. 

Elementul precizat drept 

răspuns, trebuie să fie 

format dintr-o singură 

cifră. După validarea 

răspunsului, utilizatorul 

primește explicații 

teoretice, referitoare la 

definiția mulțimii și 

notațiile specifice pentru 

apartenență/nonapartene

nță.  

      Răspunsul este 

contorizat prin opțiunea 

SCORE, ca  fiind 

valid/invalid.  

     După validare, apare 

un mesaj privind 

corectitudinea/incorectit

udinea răspunsului. 

  Utilizând tasta N, 

putem genera alte 

mulțimi pentru a exersa. 



2. RELAȚIA DE INCLUZIUNE ( SUBSETS): 

 

                                                       

 

    Utilizând opțiunea 

SUBSETS, pentru două 

mulțimi generate, 

utilizatorul trebuie să 

precizeze prin notația 

specifică dacă prima 

mulțime este sau nu 

submulțime pentru cea 

de a doua. 

     După validarea 

răspunsului apare un 

mesaj privind 

corectitudinea / 

incorectitudinea 

acestuia, iar utilizatorul 

vizualizează o 

reprezentare grafică 

sugestivă pentru fixarea 

noțiunii teoretice. 

      Răspunsul este 

contorizat prin opțiunea 

SCORE, ca  fiind 

valid/invalid.  

    Utilizând tasta N, 

putem genera alte 

mulțimi pentru a exersa. 



3.CARDINALUL UNEI MULȚIMI FINITE (CARDINALITY): 

                                                  

 

 

    Utilizând opțiunea 

CARDINALITY, 

pentru două mulțimi 

generate, utilizatorul 

trebuie să precizeze 

numărul de elemente  

pentru cea de a doua. 

     După validarea 

răspunsului, în cazul în 

care acesta este corect  

apare un mesaj de 

confirmare, în caz 

contrat răspunsul greșit 

este doar contorizat de  

opțiunea SCORE. 

      Indiferent de 

corectitudinea 

răspunsului, după 

validarea acestuia, 

utilizatorul poate 

vizualiza cardinalul 

corect pentru fiecare 

dintre cele două 

mulțimi generate.  

    Utilizând tasta N, 

putem genera alte 

mulțimi pentru a 

exersa. 



SUGESTIE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI: 

 După prezentarea legendei aplicației SETS, folosind o adaptare a metodei CUBULUI, elevii sunt împărțiți în 6 grupe, fiecare desemnându-și  

un reprezentant pentru a prezenta la final achizițiile dobândite în fața colegilor de clasă, asumându-și rolul de profesor.  

 Fiecare grupă va exersa timp de 4 min. o opțiune a aplicației SETS, după cum urmează: 

G1. Membership 

G2. Subsets 

G3. Cardinality 

G4. Union 

G5. Intersection 

G6. Difference 

 La final, connectând tabelta la videoproiector, reprezentantul fiecărei grupe va prezenta timp de 2 min. opțiunea exrsată de grupa sa.   
*

PUTEM MAI MULT 

 Pentru elevii pasionați de matematică, care au rezolvat mai rapid sarcinile primite, profesorul poate propune și operația de produs cartezian a 

două mulțimi finite ( Cartesian product) 

 

 
  

    Utilizând opțiunea Cartesian product, pentru două mulțimi generate, utilizatorul 

trebuie să precizeze o variantă corectă pentru primul element al unei perechi din 

produsul cartezian al celor două mulțimi, al doilea element fiind cunoscut. 

     După validarea răspunsului, în cazul în care acesta este corect  apare un mesaj de 

confirmare, în caz contrat răspunsul greșit este doar contorizat de  opțiunea SCORE. 

    Utilizând tasta N, putem genera alte mulțimi pentru a exersa.  

Prof. Cristian Dragomir 


