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„„Învăţat e omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii.”” 

               Nicolae Iorga  

  

  

  

  

  

CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE  

 

În acest număr vă prezentăm alte lucrări prezentate de elevi din 

învăţământul preuniversitar la prima ediţie a simpozioanelor 

interjudeţene pentru elevi „Matematica – Ştiinţă şi limbă universală” 

şi „Plante, animale, arii protejate în România” la secţiunea referate 

căror teme derivă din tema simpozionului. De asemenea vă prezentăm 

lucrări de artă vizuală premiate la secţiunea  concurs şi  şi instantanee 

cu participanţii la aceste activităţi. 

Revista doreşte să valorifice creativitatea, imaginaţia şi talentul 

elevilor promovând activitatea de cercetare a acestora şi a profesorilor 

care-i îndrumă, prin publicarea pe parcursul anului a tuturor 

referatelor prezentate în cadrul simpozioanelor, rezultatele obţinute la 

secţiunile concurs. 

Dorim de asemenea o fructuoasă şi îndelungată colaborare între 

elevii, cadrele didactice participante şi şcolile de la care provin. Vă 

aşteptăm la ediţia a II-a a acestor simpozioane care va avea loc pe 3 

iunie 2011. 
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Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
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              Insp. Şc. Gen:  prof. Nicolae Oprea Angelescu 

              Insp. matematică:  prof. Felicia Georgescu 
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MMOOTTTTOO......  

  

„MMaatteemmaattiiccaa  eessttee  uunn  mmoodd  ddee  eexxpprriimmaarree  aa  lleeggiilloorr  nnaattuurraallee,,  eessttee  cceell  mmaaii  ssiimmpplluu  

şşii  cceell  mmaaii  ppoottrriivviitt  cchhiipp  ddee  aa  îînnffăăţţiişşaa  oo  lleeggee  ggeenneerraallăă  ssaauu  ccuurrggeerreeaa  uunnuuii  ffeennoommeenn,,  eessttee  

cceeaa  mmaaii  ppeerrffeeccttăă  lliimmbbăă  îînn  ccaarree  ssee  ppooaattee  ppoovveessttii  uunn  ffeennoommeenn  nnaattuurraall..””  

GGhheeoorrgghhee  ŢŢiiţţeeiiccaa  

 

AARRGGUUMMEENNTT::    

  

În 2010 sunt celebraţi 100 de ani de existenţă a Societăţii de Ştiinţe Matematice 

din România, ocazie cu care SSMR declară în mod oficial anul 2010 „Anul 

Matematicii în Şcoala Românească”.            
Cu acest prilej este iniţiată o campanie naţională de promovare a matematicii 

româneşti, a valorilor sale şi rolul acesteia în dezvoltarea societăţii, campanie căreia 

încercăm să ne alăturăm prin iniţierea acestui simpozion pentru elevi. Sunt celebraţi 

peste 200 de ani de tradiţie matematică şi 115 ani de apariţie neîntreruptă a Gazetei 

Matematică. 

Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 

muzică, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea ce 

înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm  că matematica nu înseamnă 

“recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de 

formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.   

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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NATURA - CEL MAI BĂTRÂN MATEMATICIAN 

 
Autori: Tiberiu Cârciumaru & Rareş Bogdan cl. a IX-a 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 

Coordonator: Prof. Nicolae Breazu  

 

 

        Matematica poate fi înţeleasă şi ca ştiinţa formelor, iar natura explorează aproape toate 

formele care există.  În fiecare noapte, stelele se mişcă pe cer pe traiectorii circulare. Nici un fulg de 

zapadă nu este identic cu altul. Tigrii şi zebrele sunt acoperiţi cu desene dungate, leoparzii au pete. 

Forme asemănătoare unor valuri traversează deşerturile. 

        Folosind matematica pentru organizarea şi sistematizarea ideilor despre forme, descoperim 

că natura ce se află în jurul nostru ne ofera indiciile vitale ale regulilor care guvernează procesele 

naturale. 

        Mişcarea stelelor este un indiciu, cu privire la faptul că Pământul se roteşte. Valurile şi 

dunele constituie indicii ale regulilor care guvernează curgerea apei, mişcarea nisipului şi a aerului. 

Dungile tigrului şi petele leopardului atestă regulile matematice proprii creşterii formelor biologice.  

       Formele nu sunt numai frumoase, ci şi utile. Iar odată ce am învăţat să recunoaştem o formă 

de bază, excepţiile ies brusc în evidenţă. Există forme simple: triunghiuri, pătrate, hexagoane, 

cercuri, elipse, cuburi, sfere, conuri ş.a.m.d. Toate pot fi regăsite în natură. Putem vedea cercuri 

aruncând o pietricică pe suprafaţa unui lac, în ochiul uman sau pe aripile fluturilor. Dar, există şi 

forme complexe, cum ar fi suprafaţa unei ape curgătoare, forma norilor. Acestea i-au condus pe 

matematicieni la noţiunile de fractali şi haos.  

Fractalii sunt forme geometrice ce işi repetă structura la scări mereu mai mici; haosul este 

un fel de stare aleatorie. Natura ”ştia” despre aceste forme, cu mii de ani în urmă, deoarece norii 

sunt fractali, iar clima este haotică. În mod tradiţional, ştiinţa a preţuit ordinea, dar şi haosul poate 

oferi ştiinţei avantaje distincte. Controlul haosului a fost folosit pentru a determina reîntoarcerea 

inimilor care bat neregulat la ritmul normal, prefigurând invenţia unui simulator cardiac inteligent. 

Foarte recent, această idee a fost folosită pentru a provoca sau a opri undele ritmice de activitate 

electrică din ţesuturile creierului, deschizând posibilitatea prevenirii atacurilor de epilepsie. 

        Vrând să dăm exemplu de forme relativ simple ne putem gândi la spirala logaritmică. De la 

forma cochiliei melcului (Fig.1), aşezarea ochiurilor de pe penajul păunului alb (Fig.2), discul florii 

- soarelui (Fig.3), a florii conopidei (Brassica romanesco) (Fig.4), la forma unui ochi de uragan 

(Fig.5, Fig.6) sau chiar a unei galaxii (ex: galaxia Whirlpool, Fig.7), multe elemente din natură 

descriu o spirală logaritmică. 

 

                                   

                      

 

 

                                                             

                       

 

 

 

 

    

 

                                 Fig.1                                                                                  

Fig 2. 
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                            Fig.5                                                                                   

Fig.6 
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      Spirala logaritmică nu s-a născut din imaginaţia matematicienilor, ci din pulsaţia vieţii. 

      În matematică, primul care o descrie este Descartes (1596-1650), dar Jakob Bernoulli (1654 - 

1705) este cel care îi acordă o atenţie deosebită. Bernoulli a fost atat de uimit de proprietăţile 

spiralei, încât a denumit-o chiar el ”spira mirabilis” şi a cerut ca, pe piatra mormântului, să-i fie 

săpată spirala logaritmică insoţită de inscripţia ” Eaclem mutata resurgo” (” Mă transform ramâ-

nand acelaşi ”). 

       Cele mai simple obiecte matematice sunt numerele, iar cele mai simple forme ale naturii 

sunt cele numerice. 

       Ce ar fi, de nu ar mai exista numerele? Nu am putea calcula probabilităţi, n-am putea realiza 

previziuni a ceea ce urmează să se întâmple! 

       Oamenii au două picioare, cinci degete la o mană, pisicile au patru picioare, trifoiul are, de 

obicei, trei foi. Numărul de petale al multor flori este egal cu 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. De exemplu 

crinii au 3 petale, piciorul cocoşului are 5, “Multi nemţişori” are 8, gălbenelele au 13, crizantemele 

au 21, iar cele mai multe margarete au 34, 55 sau 89. Iată, sunt primii termeni din sirul lui 

Fibonacci! 

    

 

 

Acestea se mai regăsesc în natură cercetând discul de floarea soarelui, conurile de brad,  

analiza aşezarii frunzelor la unele plante. Se ştie că în anul 1200, Fibonacci a introdus acest şir în 

legatură cu problema creşterii populaţiei de iepuri. L-am putea denumi sistemul de numărare al na- 

turii; modul de măsurare al Divinităţii. Alţii îl denumesc legea creşterii organice. 

Raportul a doi termeni consecutivi din şirul lui Fibonacci este aproximativ 0,618034. De 

exemplu, 
2

15
6182,0

35

34
 nu este altceva decât valoarea în radiani pentru unghiul de aur. 

După acesta, frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încât să ocupe spaţiu cât mai mic şi să obţină 

cât mai mult soare. 

Numărul (secţiunea, raportul) de aur este de asemenea foarte des regăsit în natură. Dacă 

interesectăm spirala cu o dreaptă dusă din centru, segmentele determinate sunt în secţiunea de aur. 

Există numeroase alte numere celebre¸ şi reprezentări grafice de funcţii ce se regăsesc în 

natură, aşa cum formele şi schimbările din natură ne generează noi obiecte de studiu în matema-

tică. Totul este sa ştim să le regăsim şi să ne minunăm acestea. 
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PROBLEME DE LOGICĂ 

 
Autor: Vlad Prundurel cl.a VI-a 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

Coordonator: prof. Ion Dumitrache 

 

Matematica se învaţă prin efort propriu. Abilităţile matematice se formează în primul rând 

lucrând, exersând gândirea prin rezolvări de probleme. Rezolvarea problemelor constituie 

activitatea matematică cea mai bogată în valenţe formative, în ea concentrându-se întreaga 

experienţă dobândită de elevi, atât în studierea şi cunoaşterea numerelor cât şi a calculului, acestea 

devenind elemente în rezolvarea problemelor 

Vă prezint în continuare două probleme care solicită din partea celui care doreşte să le rezolve 

atenţie, isteţime şi....logică! 

 

1. Lănţişorul 

La atelierul de bijuterii al unei cooperative intră o femeie, scoase din geantă patru fragmente de 

lanţişor, fiecare format din trei inele de aur şi le puse în faţa lucrătorului în acest fel: 

 

- Vă rog, spuse ea, să uniţi fragmentele între ele, ca să pot purta lanţul 

drept brăţară. 

- Se face, spuse lucrătorul. Vă costă 24 de lei. 

- De ce 24 de lei?  se miră clienta. 

- Deoarece tariful nostru prevede ca desfacerea unui inel de lanţ costă 3 

lei, iar lipirea lui tot 3 lei. 

- Greşit, îi răspunse femeia. După tariful dvs., lucrarea solicitată de 

mine nu costă mai mult de 18 lei. 

 Lucrătorul privi atent lanţul, apoi se lumina la faţă şi zise: 

- Da, aveţi dreptate. Vă fac un bon de 18 lei. 

Cum va proceda el pentru a lipi cele patru fragmente de lanţ?  

    

Soluţie: 

Lucrătorul va trebui să facă următoarele operaţii: 

  -să desprindă cele trei inele de sus, 

  -să unească câte un inel de colţurile de jos, 

  -apoi cu inelul rămas sa unească părţile de sus. 

În acest fel, lucrătorul va face doar 6 desfaceri şi lipituri în loc de 8. 

 

2. Miniparcuri   zoologice 
      Patru şcoli dintr-o localitate şi-au amenajat câte un „colţ viu ” – câte un mic „parc zoologic”  

cum spun elevii care l-au organizat. Toate aceste miniparcuri zoologice adăpostesc câte zece 

animale din patru specii: veveriţe, iepuri, arici şi hârciogi. Fiecare ”colţ viu” are între unu şi patru 

animale de acelaşi fel, iar numărul exemplarelor din specii diferite nu se repetă ( în nici una din 

şcoli nu se află, de pildă, trei veveriţe şi trei iepuri, sau doi arici şi doi hârciogi etc.). De asemenea, 

numărul animalelor de acelaşi fel este diferit de la un ”parc zoologic” la altul ( de exemplu dacă o 

şcoală are trei iepuri, niciuna nu mai are tot atâţia iepuri etc.). 

    Arătaţi câte exemplare din fiecare specie se află în cele patru miniparcuri zoologice, dacă ştim că: 

I) numărul veveriţelor de la Şcoala nr.1, cel al iepurilor de la Şcoala nr. 2 şi al aricilor de la 

Şcoala nr. 3 nu este egal cu 2; 

II) la Şcoala nr. 1 şi la Şcoala nr. 3 numărul iepurilor, iar la Şcoala nr. 4 numărul iepurilor şi 

al hârciogilor este mai mare ca 1; 

III) la niciuna dintre Şcolile cu nr. 2, 3, 4, nu sunt 3 veveriţe; 

IV) în Şcolile nr. 1 şi nr. 3 numărul hârciogilor nu este nici 2, nici 4.    

http://www.pagini-scolare.ro/articol.html
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Soluţie: 

 

Facem un tabel în care notăm, în dreptul fiecărui rând  orizontal numărul Şcolilor, iar pe coloane 

vertical – denumirea animalelor. Fiecare căsuţă o împărţim în patru, iar în aceste pătrăţele punem 

cifrele de la 1 la 4, adică numărul de animale posibil să existe la acea Şcoală. 

 

 

Veveriţe 

 

Iepuri 

 

Arici 

 

Hârciogi 

 

1 
1x 2x 1x 2x 1x 2 1 2x 

3 4x 3x 4 3x 4x 3x 4x 

2 
1x 2x 1 2x 1x 2x 1x 2 

3x 4 3x 4x 3 4x 3x 4x 

3 
1 2x 1x 2 1x 2x 1x 2x 

3x 4x 3x 4x 3x 4 3 4x 

4 
1x 2 1x 2x 1 2x 1x 2x 

3x 4x 3 4x 3x 4x 3x 4 

 

 Acum marcăm cu semnul x tot ceea ce se indică în cele patru condiţii,  aceasta însemnând că 

numărul respectiv se elimină de la acea specie şi -respectiv- şcoală. Deci vom pune câte un x la 2 - 

veveriţe, 1- iepuri, 2 şi 4 – hârciogi ( Şcoala nr.1); 3- veveriţe, 2-iepuri (Şcoala nr.2) ; 3- veveriţe, 1- 

iepuri, 2- arici, 2 şi 4 –hârciogi (Şcoala nr.3) ; 3- veveriţe, 1- iepuri, 1- hârciogi (Şcoala nr.4).  

Ştiind că din aceeaşi specie nu poate fi decât un număr de  exemplare , observăm (pe prima 

coloană) că doar la Şcoala nr.nr.1 sunt 3 veveriţe. 

Punem câte un x în dreptul numerelor 1 şi 4 – veveriţe şi la toate cifrele 3 de pe rândul 

acestei şcoli.Apare că la aceeaşi şcoală numărul hârciogilor este de1.  

Rămânem la acelaşi miniparc zoologic pentru a vedea câţi iepuri şi arici există (posibilitatea 

fiind între 2 şi 4). Deoarece la Şcoala nr.2 există 2 iepuri, la prima Şcoală nu pot fi decât 4 

exemplare din această specie, iar aricii sunt în număr de 2. Cunoscând aceste date, conform 

condiţiei eliminăm cifrele respective din dreptul acestor animale de la celelalte şcoli. La Şcoala 

nr.3, observăm că sunt 3 hârciogi şi dacă punem x la celelalte cifre 3 pe coloana respectivă şi pe 

răndul acestei şcoli, mai reiese că tot aici sunt 2 iepuri (semnele de rigoare la această cifră pe 

coloana iepurilor şi răndul şcolii). 

Procedând în acelaşi mod vom vedea că la Şcoala nr.4 sunt 3 iepuri şi 2 veveriţe, la Şcoala 

nr.2 – 4 veveriţe, 1 iepure, 3 arici şi 2 hârciogi, la Şcoala nr.4 – 4 hârciogi şi 1 arici, la Şcoala nr.3 – 

4 arici şi 1 veveriţă. Deci, cifrele din pătratele fara semnul x reprezintă numărul de animale de la 

respectiva şcoală. 

 

Recapitulând, componenţa miniparcurilor zoologice este următoarea: 

 La Şcoala nr.1 – 3 veveriţe, 4 iepuri, 2 arici, 1 hârciog; 

 La Şcoala nr.2 – 4 veveriţe, 1 iepure, 3 arici, 2 hârciogi; 

 La Şcoala nr.3 – 1 veveriţă, 2 iepuri, 4 arici, 3 hârciogi; 

 La Şcoala nr.4 – 2 veveriţe, 3 iepuri, 1 arici, 4 hârciogi. 
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PĂTRATE ŞI CUBURI CURIOASE 
 

Autor: Anca – Elena Bogdan- casa a VI-a 

 Colegiul Naţional ”Jean Monnet” 

 Prof. coordonator: Nicolae Gârbovean 

 

1. Pătratul unui număr oarecare  
Pătratul oricărui număr se poate descompune în felul următor:  

1
2 

= 1  

2
2 

= 1 + 3  

3
2 

= 1 + 3 + 5  

4
2 

= 1 + 3 + 5 + 7  

5
2 

= 1 + 3 + 5 + 7 + 9  

..........................................  

Observaţi că pătratul unui număr este egal cu suma atâtor numere impare câte unităţi are 

acest număr, luate din şirul natural de numere începând cu 1. Prin urmare, vom putea scrie:  

10
2 

= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19,  

13
2 

= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25, şi aşa mai daparte.  

Se poate demonstra că ceea ce am arătat aici este adevărat pentru orice număr. 

 

2. Pătratele unor numere formate din repetarea cifrei 1  
Să luăm toate numerele care se pot forma cu cifra 1, începând cu 1 şi terminând cu numărul 

format din repetarea cifrei 1 de nouă ori. Să efectuăm şi ridicarea la pătrat a acestor numere. Vom 

obţine:  

 

1
2 

= 1  

11
2 

= 121  

111
2 

= 12.321  

1 111
2 

= 1.234.321  

11 111
2 

= 123.454.321  

111 111
2 

= 12.345.654.321  

1 111 111
2 

= 1.234.567.654.321  

11 111 111
2 

= 123.456.787.654.321  

111 111 111
2 

= 12.345.678.987.654.321  

 

Special nu am aşezat numerele care reprezintă pătratele, astfel încât să vină, unităţi sub unităţi, zeci 

sub zeci, sute sub sute etc. Am preferat să le aşezăm într-un triunghi isoscel spre a putea scoate în 

evidenţă simetria lor. Despre acest tablou de numere şi despre altele similare, care cuprind pătratele 

unor numere formate din aceeaşi cifră care se repetă, ne vorbeşte matematicianul arab Ibn-al-

Barmma în cartea sa „Talkhis'amali al Kassib” („Rezumatul analitic al operaţiilor de calcul”) scrisă 

în sec. al XIII-lea. 

 

3. Pătratele unor numere formate din cifrele 1 şi 0  
Luaţi numărul 121 şi intercalaţi succesiv între cifrele lui grupe de câte un zero, două zerouri, 

trei zerouri şi aşa mai departe. Veţi obţine următorul şir de numere: 121, 10201, 1002001, 



 

 12 

100020001, 10000200001... Toate numerele formate în acest fel sunt pătrate perfecte, într-adevăr, 

dacă veţi calcula, veţi constata că:  

 

11
2 

= 121,  

101
2 

= 10.201,  

1001
2 

= 1.002.001,  

10001
2 

= 100.020.001,  

100001
2 

= 10.000.200.001, ...  

 

Observaţi că toate numerele care ne dau aceste pătrate sunt formate din doi de 1, între care 

sunt intercalate tot atâtea zerouri câte s-au intercalat între cifrele lui 121.  

 

4.  Pătratele unor numere formate din cifrele 2 şi 0  
De asemenea, pornind de la numărul 484 şi intercalând succesiv între cifrele 4 şi 8, precum 

şi între 8 şi 4, grupele 0, 00, 000 şi aşa mai departe se obţine şirul de numere: 484, 40.804, 

4.008.004, 400.080.004, 40.000.800.004,... care la fel sunt pătrate perfecte. Astfel: 22
2 

= 484, 202
2 

= 

40.804, 2.002
2 

= 4.008.004, 20.002
2 

= 400.080.004, 200.002
2 

= 40.000.800.004,... Aici, toate 

numerele care ne dau pătratele pe care le-am format se scriu din doi de 2, între care s-au intercalat 

tot atâtea zerouri câte se cuprind între cifrele lui 484.  

 

5.  Ce devin pătratele unor numere formate din cifrele 1 şi 2 când acestea se răstoarnă  
Să efectuăm pătratele numerelor: 12, 112, 1.112, 11.112, 111.112 şi 1.111.112. Vom obţine:  

 

12
2 

= 144  

112
2 

= 12.544  

1.112
2 

= 1.236.544  

11.112
2 

= 123.476.544  

111.112
2 

= 12.345.876.544  

1.111.112
2 

= 1.234.569.876.544  

 

Deocamdată, acest tablou de numere nu ne spune mare lucru, decât că toate pătratele încep 

cu 1 şi se termină cu 44. Cu puţină atenţie putem constata ceva interesant la numerele de mai sus, şi 

anume: pătratul sumei cifrelor fiecărui număr este suma cifrelor pătratului său.  

De exemplu: (1 + 1 + 1 + 2)
2 

= 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4 + 4 sau 5
2 

= 25. Mai departe, să 

răsturnăm acum numerele luate şi să efectuăm şi pătratele acestora, obţinem: 

 

21
2 

= 441  

211
2 

= 44.521  

2.111
2 

= 4.456.321  

21.111
2 

= 445.674.321  

211.111
2 

= 44.567.854.321  

2.111.111
2 

= 4.456.789.654.321  
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Dacă de data aceasta comparăm acest tablou cu cel de mai sus, găsim o nouă particularitate 

a numerelor considerate: pătratul fiecărui număr este răsturnatul pătratului răsturnatului său. 

încercaţi să repetaţi: pătratul fiecărui număr... Puţin cam complicat, dar este interesant!  

 

6.  Ce se poate întâmpla cu pătratele unor numere formate din cifrele 1 şi 3  
Să luăm numerele: 13, 113, 1.113 şi 11.113, toate patru formate din cifrele 1 şi 3 şi să 

efectuăm pătratele lor. Vom avea:  

 

13
2 

= 169  

113
2 

= 12.769  

1.113
2 

= 1.238.769  

11.113
2 

= 123.498.769  

 

După aceea, să răsturnăm cele patru numere luate şi să efectuăm şi pătratele lor.  

 

31
2 

= 961  

311
2 

= 96.721  

3.111
2 

= 9.678.321  

31.111
2 

= 967.894.321  

 

Acum, cu puţină atenţie, putem constata că cele patru numere considerate se bucură de 

aceleaşi particularităţi ca şi cele 6 numere formate din cifrele 1 şi 2 despre care am vorbit la 

problema precedentă.  

Încercaţi şi veţi vedea!  

 

7.  Pătratul unui număr format din repetarea cifrei 9  
Numerele care se pot forma prin repetarea cifrei 9 sunt: 9, 99, 999, 9.999... Dacă ridicăm la 

pătrat aceste numere, obţinem:  

 

9
2 

= 81  

99
2 

= 9.801  

999
2 

= 998.001  

9.999
2 

= 99.980.001 

  

Se observă că pătratele numerelor formate prin repetarea cifrei 9 prezintă următoarele 

particularităţi:  

- toate cuprind cifrele 8 şi 1;  

- începând de la pătratul lui 99, toate cuprind şi cifrele 9 şi 0;  

- cifrele 9 şi 0 se scriu de atâtea ori câte cifre are numărul format prin repetarea cifrei 9, 

minus una.  

Putem deci scrie deodată pătratul oricărui număr format prin repetarea cifrei 9. Astfel: 9.999.999
2 

= 

99.999.980.000.001. 

 

8.  Pătrate formate din cele 10 cifre semnificative  
Se cunosc 11 numere ale căror pătrate sunt formate din cele 10 cifre, semnificative, luate o 

singură dată. Iată-le:  
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32.043
2 

= 1 .026.753.849  

32.286
2 

= 1.042.385.796  

33.144
2 

= 1.098.524.736  

39.147
2 

= 1.532.487.609  

45.624
2 

= 2.081.549.376  

55.446
2 

= 3.074.258.916  

65.634
2 

= 4.307.821.956  

65.637
2 

= 4.308.215.769  

68.763
2 

= 4.728.350.169  

83.919
2 

= 7.042.398.561  

99.066
2 

= 9.814.072.356  

 

Tehnicienii care lucrează la verificarea maşinilor de calcul se folosesc în mod curent de aceste 

pătrate, care prin însăşi compoziţia lor dau posibilitatea unei verificări fără erori. 

 

9.  Cuburile numerelor formate din cifra 9  
Am mai văzut care sunt numerele formate din cifra 9, atunci când am vorbit despre pătratele lor. 

Acum să ridicăm aceste numere la puterea a treia. Vom avea:  

9
3 

= 729  

99
3 

= 970.299  

999
3 

= 997.002.999  

9.999
3 

= 999.700.029.999  

Ce constatăm privind acest tablou de numere? Cubul lui 9 este 729. Toate celelalte cuburi, ale 

numerelor alcătuite din repetarea cifrei 9, se formează intercalând între 7 şi 2 grupele 0, 00, 000 etc. 

şi aşezând înaintea primei cifre şi după ultima, grupele 9, 99, 999 ş.a.m.d. În felul acesta noi putem 

calcula deodată: 999.999
3 

= 999.997.000.002.999.999.  

 

10.  Cuburi interesante ale unor numere  
Iată o particularitate deosebită a cuburilor numerelor: 8, 17, 18, 26 şi 27. Ridicând la puterea a 

treia aceste numere, obţinem:  

8
3 

= 512, 17
3 
= 4.913, 18

3 
= 5.832, 26

3 
= 17.576, 27

3 
= 19.683.  

Privind cu atenţie numerele 512, 4.913, 5.832, 17.576 şi 19.683, observăm:  

8 = 5 + 1 + 2, 18 = 5 + 8 + 3 + 2, 17 = 4 + 9 + 1 + 3,  

26 = 1 + 7 + 5 + 7 + 6, 27 = 1 + 9 + 6 + 8 + 3.  

Adică, fiecare din cele cinci numere considerate este egal cu suma cifrelor, luate ca simple 

unităţi, ale cuburilor lor. 

 

Bibliografie: 
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MATEMATICA …DE PLĂCERE 
 

Autor: Cosmin Militaru clasa aV-a 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. coordonator: Daniela Badea 
 

Motto: „Matematica, în sensul cel mai larg, este dezvoltarea 

 tuturor tipurilor de raţionament formal, necesar şi deductiv.”                     

Alfred North Whitehead 

 

 

Este greu să faci performanţă în matematică. Mult mai greu decât la alte obiecte de studiu, 

aşa cum este mult mai dificil să obţii o notă maximă la matematică decât la limba romană, engleză, 

geografie sau istorie. Cel puţin aceasta este părerea mea, deşi am obţinut câteva rezultate la 

concursuri şi olimpiada de matematică.  

Deşi îmi place să lucrez probleme mai dificile, în speranţa că vă voi atrage atenţia asupra 

frumuseţii universului matematicii, vă propun să următiţi câteva probleme „celebre” care să vă 

destindă, să vă amuze şi să vă arate că  studiul matematicii poate fi …o adevărată plăcere.  

  

1. Împărţirea sutei – problemă aparţinând lui  Diofant 

  Să se împartă numărul 100 de două ori, astfel încât partea mai mare din prima împărţire să 

fie de două ori mai mare decât partea mai mică de la a două împărţire şi partea cea mare de la a 

două împărţire să fie de trei ori mai mare decât partea mai mică de la prima împărţire.  

Soluţie:  Se alege ca necunoscută x – partea mai mică de la a doua împărţire. Rezultă:  

2x = partea mai mare din prima împărţire   

100 – 2x = partea mică din prima împărţire  

3(100 – 2x) = partea mare din a două împărţire   

Aşadar avem x + 3(100 – 2x) = 100 de unde x = 40.  

    

2. Epitaful lui Diofant 

 Pe mormântul lui Diofant se află inscripţia: ,,Aici este înmormântat Diofant şi piatra de pe 

mormântul lui arată cât a trăit. A şasea parte din viaţa lui o formează copilăria minunată, tinereţea 

luminoasă e egală cu a douăsprezecea parte. După încă a şaptea parte s-a căsătorit, iar la 5 ani 

după acea Himeneu i-a dat un fiu căruia i-a hărăzit să trăiască jumătate din cât a trăit tatăl. În 

mare mâhnire, a murit bătrânul la 4 ani după ce şi-a pierdut fiul”. Călătorule,spune câţi ani a avut 

Diofant când a murit?   

Soluţie: Notând cu x vârsta matematicianului se ajunge la ecuaţia : 

                                              x
xxxx

4
2

5
7126

 a  cărei solutie e x = 84 ani 

 

3. O problemă a lui Fibonacci 
Cineva a cumpărat 30 de păsări cu 30 de monede: pentru o potârniche a plătit 3 monede, 

pentru un porumbel 2 monede, iar pentru o pereche de vrăbii câte o monedă. Câte păsări de fiecare 

fel au fost cumpărate ? 

Soluţie:  Notând cu x numărul potârnichilor, cu y numărul porumbeilor şi cu z numărul vrăbiilor se  

formează sistemul: 

Nzyx

zyx

zyx

,,

3023

30

  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Alfred+North+Whitehead
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Eliminând pe z se găseşte:y = 10  ∙ x  Întrucât x, y, z sunt numere naturale, trebuie ca x să fie 

multiplu de 3 (pentru a asigura valoarea întreagă a lui y), dar mai mic decât 6 (pentru că y e strict 

pozitiv)-deci x = 3, de unde rezultă y = 5 şi z = 22. 

 

4. Pe izlaz – problemă a lui Isaac Newton 

 Pe întinderea unui izlaz, iarbă creşte la fel de repede şi cu aceeaşi densitate.Dacă cu iarba 

acestui izlaz s-ar hrăni 70 de vaci în 24 de zile, sau 30 de vaci în 60 de zile, câte 

vaci ar fi hrănite în 96 de zile ? 

Soluţie:    În rezolvarea corectă a problemei trebuie avut în vedere că iarba creşte 

continuu. 

Adoptând notaţiile:  

                       a-cantitatea de iarbă ce se găsea pe izlaz când s-a început păscutul ei; 

                       b-cantitatea de iarbă care creşte într-o zi pe întreg izlazul; 

                       c-numărul de vaci ce se cere aflat. 

Exprimând cantitatea constantă de iarbă care se mănâncă pe zi de o vacă se 

obţine:   

                                                 
c

ababa

96

96

3060

60

7024

24
                      

Din egalitatea primelor două rapoarte rezultă a = 480b, iar din proporţia formată 

cu unul dintre primele două rapoarte şi cu ultimul, se găseşte c = 20. 

         

5. Tărăncile târgoveţe – problemă aparţinând lui L. Euler 

   Două ţărănci s-au dus la târg să vândă ce le 100 de ouă pe care le aveau 

împreună şi au încasat sume egale, deşi n-au avut acelaşi număr de ouă.La 

înapoiere spre casă una a spus celeilalte:,,Dacă aş fi avut ouăle tale, aş fi încasat 

15 creiţari'', iar însoţitoarea i-a răspuns: ,,Eu dacă aş fi avut ouăle tale pe care le-

ai vândut aş fi încasat  
3

2
6   creiţari''. Câte ouă a avut fiecare ţărancă ? 

Soluţie: Dacă prima ţărancă are y – numărul de ouă, atunci numărul ouălor 

celeilalte e 100 – y . După conversaţia lor, schimbând ipotetic ouăle între ele, se deduce că prima ar 

fi vândut oul cu preţul de  
y100

15
creiţari şi cealaltă cu 

y

3

2
6

 creiţari. Având sume egale rezultă 

ecuaţia      
9

4100
10020453

2
6

100
100

15
2

22

y

y
yy

y
yy

y
de unde, 

3

2100

y

y
. 

 Soluţia acceptabilă a ecuaţiei de gradul doi la care ajunge e y = 60, deci cealaltă ţărancă a avut 40 

ouă. 

6. Lupul, capra şi varza – problemă publicată iniţial de cărturarul Alcuin în jurul anului 800.   

Versificarea aparţine lui Anton Pann şi publicată în 1851 în volumul „O şezătoare la ţară” . 

Un ţăran la târg plecase  

Şi de vânzare luase   

Un lup,o capră şi-o varză.  

Nevrând nici unu să piarză  

Când dădu de un râu mare  

Şi în sine îşi şopteşte  

Cum şi în ce chip să facă  

Câte una să le treacă,    

Că fiind apa prea lată,  

Nu putea două deodată  
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(Cum nu era nici călare)  

Trebuia ca să-l înoate   

Şi să le treacă pe toate.  

Stînd în loc,se socoteşte  

 

„Să trec întâi lupul ? zice,  

Capra varza o să-mi strice;  

Să trec varza, ş-aşa încă  

 Lupul capra îmi mănâncă”  

            Cum s-a descurcat ţăranul? 

 

Soluţie: 

 Pe ţăran(de-ar mai trăi)  

Şi-n alt fel l-am sfătui:  

După ce capra a dus  

Pe ţărmul celalat(opus), 

Varza s-o ducă apoi  

 Şi să ia capra-napoi  

 Să o lase, fără pază,  

 Ducând pe lup lângă varză  

 Că pe el nu-l ispiteşte  

S-o mănânce-aşa, căpreşte!   

După capră să se ducă  

Ca din nou să o aducă  

Pe malul unde-acum aşteaptă 

Lup şi varză-laolaltă. 

 

 

 

7. Iepurele Alb, Pisica si Alice – problema lui Lewis Carroll –autorul celebrei cărţi      

                                                                                                             „Alice în Ţara Minunilor” 

Iepurele Alb spune că Pisica minte. Pisica spune că Alice minte. 

Alice spune că Iepurele Alb şi Pisica mint. 

Cine minte si cine spune adevărul? 

 

Soluţie: 

 Dacă Iepurele Alb spune adevărul, înseamnă că Pisica minte,deci Alice                                            

ar spune adevărul când afirmă că Iepurele Alb minte ,ca si Pisica,                                              

contrazicând astfel ipoteza. 

 Dacă Alice spune adevărul, înseamnă că Pisica minte, dar 

      şi Iepurele Alb minte când afirmă că Pisica minte.Contradicţie cu ipoteza. 

 Dacă Pisica spune adevărul, înseamnă că Iepurele Alb minte. Minte însă                                              

şi Alice când spune că Pisica ( ca de altfel şi Iepurele Alb) minte. 

În concluzie Pisica spune adevărul, iar Alice şi Iepurele Alb mint. 

 

8.  Trecerea peste râu  
Un mic detaşament de soldaţi trebuia să treacă peste un râu. Podul era rupt, iar râul adânc. 

Ce era de făcut? Deodată ofiţerul zări lângă mal doi copii care se jucau cu o barcă. Barca era însă 

tare mică şi nu putea să ţină decât un singur soldat sau pe cei doi copii. Totuşi, toţi soldaţii au trecut 

râul cu ajutorul acestei luntrişoare.  

Cum au procedat?  

 

Soluţie: 

Rezolvaţi această problemă „în minte” sau în mod 

practic, folosind piese de table, chibrituri sau orice alte 

obiecte, pe care le veţi trece peste un râu imaginar. 

Succes! 
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Viena Bucureşti 
1

1

2

1 

Viena Bucureşti 
1

1

2

1 

 

9. În loc de epilog..... o problemă de pe la 1900! 
Zilnic pleacă din “Micul Paris” (vechiul nostru Bucureşti, 

mă rog, dacă nu ştiaţi) spre Viena şi din Viena spre Bucureşti, câte 

un tren. Câte trenuri va întâlni pe traseu un tren plecat 

dinBucureşti,ştiind că drumul dintre cele două capitale durează o 

săptămână? 

Soluţie: 
 

         Cum distanţa dintre cele două oraşe este parcursă într-o 

săptămână (7 zile), în momentul când un tren pleacă din Bucureşti, 

pe traseu sunt deja 6 trenuri, la interval de 24 ore unul faţă de altul. 

 

 

 

   

 

   

După 12 ore de la plecarea din Bucureşti, trenul nostru întâlneşte primul tren, din sens opus.  

 

 

 

 

 

După alte 12 ore, întâlneşte cel de-al doilea tren. 

În acest mod, deducem că pe parcursul distanţei până la Viena, trenul nostru va întâlni în total 

13 alte trenuri ce se deplasează spre Bucureşti (pe cel de-al 14-lea îl va întâlni în gară la Viena şi nu 

pe traseu!).  
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AUGUSTIN LOUIS CAUCHY 

 

Autor: Camelia Georgiana Alexandru clasa a XI-a 

Colegiul Agricol „Gh. Ionescu Sineşti” Valea Călugărească 

Prof. Coordonator: Geanina Dorogan  

 

 Vestita inegalitate a mediilor – media aritmetică a 

numerelor pozitive este cel puţin egală cu media geometrică a lor – 

aparţine matematicianului francez Augustin Cauchy, fiind 

publicată în anul 1821. Din acele timpuri ea se consideră tradiţional una dintre cele mai dificile 

inegalităţi numerice. 

 Într-un secol şi jumătate au apărut mai multe demonstraţii mai simple sau mai complicate 

ale ei, tradiţia fiind începută chiar de Cauchy. Matematicianul s-a născut la Paris, la 21 august 1789, 

din copilărie manifestând capacităţi mari faţă de matematică. Primul educator şi învăţător al lui a 

fost tatăl său, un latinist şi catolic înverşunat. Având 13 ani, Cauchy a intrat la Şcoala Centrală a 

Panthéonului.. Apoi, absolvind cursul de ştiinţe matematice la École Polytechnique şi obţinând o 

pregătire specială în Şcoala Podurilor şi Drumurilor, în 1807 a fost trimis la lucrări inginereşti. Un 

timp el a lucrat în calitate de inginer al căilor de comunicaţie la Cherbourg. 

Datorită perspicacităţii şi rigurozităţii metodelor sale, Cauchy a avut o influenţă 

extraordinară asupra contemporanilor şi predecesorilor săi. Catolic şi roialist fervent, manifestă o 

prezenţă socială activă. Deşi era catolic convins, Cauchy apăra în mod deschis creaţionismul: 

"Catolic fiind, nu pot fi indiferent faţă de interesele religiei; ca geometru, nu pot fi indiferent faţă de 

interesele Ştiinţei. Nu-i priviţi ca duşmani ai civilizaţiei pe cei care au iluminat şi civilizat atâtea 

popoare." Convingerile sale religioase au cauzat atitudini şi poziţii părtinitoare contemporanilor. 

Astfel, Niels Henrik Abel deşi îl admira ca matematician,  îl numea "catolic bigot". 

 Începând cu anul 1813 Cauchy se ocupă exclusiv cu ştiinţa şi predarea şi în 1816 devine 

membru al Academiei de Ştiinţe din Paris. În acelaşi timp el citeşte lecţii la École Polytechnique şi 

Collčge de France. În "Traité de calcul differentiel et integral" Cauchy introduce metode mai exacte 

de predare a analizei. Din anul 1826 el începe publicaţia "Exercices mathématiques", care reprezintă 

revista proprie şi conţine lucrări ale autorului în diferite domenii ale matematici. 

Ca şi André-Marie Ampère, Cauchy a fost un monarhist antiliberal. Pentru a-şi face 

cunoscută gândirea regalistă nu a ezitat să se folosească de poziţia sa la Academie. În 1830 s-a 

autoexilat în semn de protest faţă de noul regim. Consideră dinastia Bourbon ca „susţinătoare a 

religiei şi a civilizaţiei creştine, apărătorii ideilor şi principiilor cărora el s-a dedicat în întregime”. 

  În timpul revoluţiei din iulie, fiind adept al monarhiei, el a refuzat să depună jurământul 

noului guvern, n-a dorit să rămână în Franţa, de unde a fost izgonit regele, şi a plecat la Torino. Aici 

regele Sardiniei a creat pentru Cauchy o catedră aparte de physique sublime. În anii 1830-1838 el a 

călătorit prin Europa. Revenind la Paris, din cauza ostilităţii regimului nou, Cauchy a refuzat mai 

multe posturi şi n-a jurat până când lui nu i s-a fost propusă catedra "fără condiţii". 

Numai în 1848 el a devenit profesor la Sorbona. Credinţa religioasă şi convingerile politice 

ale lui au cauzat o atitudine părtinitoare a oamenilor din partidele contrare, care l-au învinuit pe 

Cauchy, printre altele, şi pentru nedesăvârşire lucrărilor sale. Dar într-o unumită măsură anume 

repeziciunea, cu care el trecea de la un obiect la altul, a dat posibilitatea pentru deschiderea căilor 

noi în ştiinţă.  
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Lucrările lui Cauchy se referă la diferite domenii ale matematicii. Au fost perioade, când în 

fiecare săptămână el trimitea la Academia de Ştiinţe din Paris câte un memuar nou. În total el a 

publicat mai mult de 800 de articole, cuprinse în 27 volume, în aşa domenii ca: aritmetica şi teoria 

numerelor, algebră, analiză matematică, ecuaţii diferenţiale, mecanica teoretică şi cerească, fizica 

matematică 

Cursurile "Cours d'analyse de l'École polytechnique" (1821), "Résumé des leçons a l'École 

polytechnique donnéés sur le calcul infinitésimal" (1823), "Leçons sur l'application du calcul 

infinitésimal ŕ la géometrie" (1826-1828) au servit ca modele pentru cursurile de mai târziu. Prima 

din lucrările menţionate dă o fundamentare nouă a analizei matematice. Aici se conţine definiţia 

riguroasă a infinitului mic bazată pe trecerea la limită 

Această definiţie a dat posibilitatea argumentării tuturor operaţiilor, care se efectuează 

asupra infiniţilor mici în cursurile de calculul diferenţial şi integral. Cauchy a dat definiţia 

continuităţii funcţiei, construcţia bine organizată a teoriei seriilor convergente, a introdus noţiune 

de rază de convergenţă.  

Cercetările hidrodinamice l-au condus pe Cauchy la calculul integralelor definite. El a dat 

definiţia integralei ca limita sumelor integrale şi demonstraţia existenţei integralelor de la funcţie 

continuă.  

         Meritul mare a lui Cauchy constă în dezvoltarea bazelor teoriei funcţiilor de variabilă 

complexă, care au fost puse încă în secolul XVIII de către Euler şi d'Alembert. El a propus 

reprezentarea geometrică a variabilei complexe ca punctului, care se deplasează în plan pe drumul 

de integrare; a arătat că seria de puteri a0 + a1x + a2x
2
 + ... + anx

n
 + ... în domeniu complex are cerc 

de convergenţă; a dat noţiunea de integrala cu limitele complexe. 

În primile lucrările sale Cauchy încă nu pleacă departe de predecesorii lui, utilizând 

variabila complexă în analiză ca un mijloc ajutător, ce dă posibilitatea rezolvării unor probleme 

dificile a calcului integral. În curând însă, cercetările lui şi ale altor savanţi aduc la o mulţime 

extrem de bogată de fapte şi rezultate noi. Devine clar, că este vorba despre existenţa unei 

discipline aparte – teoriei funcţiilor de variabilă complexă. Pe parcursul anilor 1826-1829 Cauchy a 

elaborat teoria reziduurilor şi aplicaţiile acestei în analiză 

Argumentarea teoretică a analizei matematice, dată de către Cauchy, a fost atât de trainică, 

că a păstrat valoarea sa până la ultimii ani ai secolului XIX. Numai la sfârşitul secolului XIX a 

apărut necesitatea revizuirii acestor baze şi introducerii fundamentării încă mai riguroase a 

noţiunilor, care intră în analiza matematică clasică. Aceasta a fost făcută de către adepţii explicării 

dependenţei funcţionale pe baza teoriei mulţimilor 

În teoria ecuaţiilor diferenţiale lui Cauchy îi aparţin: formularea unei din problemele de bază 

ale acestei teorii (problema lui Cauchy); demonstrările teoremelor de bază de existenţă a soluţiilor 

în cazul variabilei reale şi complexe (în ultimul caz a fost dezvoltată metoda majoranţilor); metoda 

de integrare a ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul întâi. 

Contribuţiile lui Cauchy în domeniul funcţiilor complexe sunt complet novatoare. Până 

atunci, pentru calculul integralelor reale, ca şi Laplace, utilizase planul complex în mod intuitiv, 

fără a avea o baza teoretică riguroasă. În Curs de Analiză a definit pentru prima dată funcţia cu 

variabile complexe. Până în 1840 era singurul care se ocupa de acest domeniu, atât de vastă era 

contribuţia sa în teoria funcţiilor. 

 

 



 

 
21 

În geometrie, în domeniul poliedrelor, propune o demonstraţie a teoremei lui Decartes- 

Euler referitoare la numărul feţelor, vârfurilor şi muchiilor unui poliedru convex. aici aduce un 

lucru nou utilizând ceea ce, mai târziu, va fi numit proiecţie stereografică.Aplică analiza 

matematică în geometrie studiind: tangenta, ecuaţia planului, suprafeţele de ordinul al doilea.  

În algebră Cauchy a dezvoltat teoria determinanţilor, a aflat proprietăţile lor principale, (în 

particular, a demonstrat teorema de înmulţire), a introdus noţiunea de "modulul" numărului 

complex, numerele complexe "conjugate" ş.a., a generalizat teorema lui Sturm pentru numere 

complexe. 

În domeniul teoriei elasticităţii el a dat noţiunea de tensiune, a determinat ecuaţiile 

diferenţiale de echilibru pentru paralelipipedul elementar dreptunghiular, a dezvoltat noţiunea de 

deformare. În optică în mod matematic el a dezvoltat teoria lui Fresnel şi teoria dispersiei. 

Creaţia ştiinţifică a lui Cauchy este caracterizată de metoda "globală" de rezolvare a 

problemelor puse: cunoscând rezultate pentru un număr infinit de valori al obiectului cercetat 

(reprezentare grafică fiind o curbă), el deducea proprietăţile generale ale funcţiei pentru orice 

valoare a obiectului.  

Fiind reacţionar şi idealist, Cauchy "a demonstrat" finitudenea numerelor şirului natural. 

Demonstraţia aceasta a fost greşită, dar terminând-o, Cauchy arată analogia între mulţimea 

numerelor naturale şi mulţimea tuturor stelelor, care există şi au existat. De aici rezultă, după 

Cauchy, finitudinea lumii. El declară: "Ceea ce putem să spunem despre numărul stelelor, putem 

să spunem şi despre numărul oamenilor, care au trăit pe Pământ, şi despre numărul rotaţiilor 

Pământului pe orbita lui, şi despre numărul stărilor, prin care lumea a trecut în existenţa sa. Deci, 

a fost primul om, a fost prima clipă, când a apărut Pământul în spaţiu şi s-a început lumea. Astfel 

ştiinţa ne aduce la aceiaşi, ce ne învaţă credinţa".  

Cauchy a fost membru al Asociaţiei Regale din Londra şi aproape a tuturor academiilor de 

ştiinţe ale lumii; a fost cavaler al ordinului Legiunii de Onoare. Moare la 23 mai 1857 la Sceaux, 

lângă Paris. O scrisoare de la fiica sa descrie moartea marelui Cauchy: 

„Cu  un control complet al puterilor sale mentale, rămas pe deplin în  alertă , până la 03:30, tatăl 

meu a rostit brusc numele binecuvântate ale lui Isus, Maria şi Iosif.  Pentru prima dată, el a părut 

să fie conştieti de gravitatea stării sale.  La aproximativ ora patru, sufletul său a plecat la 

Dumnezeu.  El s-a întâlnit cu moartea, calm, astfel încât ne-a făcut ruşine de nefericirea noastră”.  

În semn de omagiu din partea compatrioţilor săi, numele său se află înscris pe Turnul Effel, 

iar o stradă din Paris îi poartă numele. 

 Multitudinea contribuţiilor lui Cauchy în domeniileştiinţifice poate fi reyumat astfel: 

„...  O astfel de creativitate ştiinţifică enormă este  mai mult decât zguduitoare, pentru că ea 

prezintă cercetări cu privire la toate zonele cunoscute de matematică, apoi ...  în ciuda vastităţii, cu 

un  caracter bogat şi cu multiple faţete, lucrările  ştiinţifice lui Cauchy posedă o temă unificatoare 

certă, un întreg secret.  ...  Geniul creativ al  lui Cauchy a găsit o expresie largă nu numai în 

descoperirile sale în  analiză reală,  funcţională şi complexă, dar şi în alte multe domenii de care 

numele său este legat în mod indisolubil.  Mai exact, în acest sens, ar trebui să ne amintim 

contribuţiile sale majore la dezvoltarea fizicii matematice şi mecanicii teoretice .  Putem menţiona  

cele două teorii de elasticitate şi investigaţiile sale asupra teoriei de lumină, care au necesitat din 

partea lui o imensă muncă  de cercetare ,  dezvolând  noi tehnici în matematică, cum ar fi 

transformările Fourier, diagonalizarea  de matrice , şi de calcul ale reziduurilor”. 
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PITAGORA  ÎNTRE  LEGENDĂ  ŞI  REALITATE 
 

Eleve: Adelin Voicu clasa a VII-a 

           Andreea Purcărea clasa a VII-a 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti  

Prof. Coordonator: Daniela Badea  

 

Ştiinţele exacte, cum sunt numite din timpuri străvechi, au 

preocupat de-a lungul mileniilor pe mulţi dintre „oamenii cu carte”, care 

aveau deopotrivă înclinaţii spre studiul matematicii, fizicii, mecanicii sau 

astronomiei. Multe din descoperirile matematice datează din antichitate. 

Unul dintre primii deschizători de drumuri în matematica elină şi 

europeană a fost Pitagora. 

Vorbind despre Pitagora, academicianul Octav Onicescu îl numea pe 

celebrul matematician şi filozof grec – “un gigant al înţelepciunii”, 

concepţiile şi contribuţiile sale ştiinţifice şi filozofice fiind greu de 

delimitat faţă  de cele ale discipolilor săi, deoarece nu a lăsat nimic scris, 

iar prima descriere a operei şi a şcolii sale a fost întocmită cu 13 decenii 

după moartea sa. 

În antichitate însă Pitagora nu era perceput ca un matematician. Herodot îl numeşte 

Pythagoras - "învăţătorul înţelepciunii", spunând că adepţii lui nu înmormântau morţii în 

îmbrăcămintele de lână, aceast lucru  seamănând mai mult cu religia, decât cu ştiinţa 

Pentru contemporanii săi Pythagoras a fost în primul rând un profet religios despre care 

spuneau, că are o coastă de aur sau apare simultan în două locuri diferite. Unele scrieri ale acelor 

vremuri  îl prezintă ca semizeu, aşa cum el însuşi s-ar fi imaginat: fiul lui Hermes. 

Făcând o scurtă incursiune în viaţa lui Pitagora aflăm că s-a născut în prima perioadă a 

secolului al VI-lea (ap.584î.h.) şi că a trăit aproximativ până la anul 497î.h.. Documentele vremii 

spun că a fost de "neam berber", etrusc din Italia, născut pe insula Samos. A cunoscut îndeaproape 

cultura grecească a timpului său. Timp de 22 de ani a călătorit în Egipt şi Chaldeea (unde se spune 

că ar fi aflat despre sufletul său că este nemuritor), apoi 12 ani se ocupă cu ştiinţe în Mesopotamia. 

În această perioadă l-a fi cunoscut pe Zarathustra, concepţia acestuia influenţându-l mai ales în 

expunerea viziunii despre contrarii şi rolul lor, a studiat cu Thales din Milet şi Anaximandru. 

Reîntorcându-se la Samos, în sudul Italiei, s-a stabilit în Cretona, unde a înfiinţat o şcoală 

filozofică  cunoscută şi astăzi ca “Şcoala pitagoreică”, ce reunea peste 300 de discipoli, numiţi  

pitagorieni. Mai precis a strâns în jurul lui oameni care ii împărtăşeau ideile,  i-a organizat, 

practicând un învăţământ specific închis, cu reguli draconice, asemănător mai degrabă unei secte, 

şcoala devenind un "ordin" cu cicluri de iniţiere, reguli şi norme de comportare, în care intrarea era 

tot atât de dificilă ca şi ieşirea. Trei reguli forte  guvernau acest "ordin": ascultarea, tăcerea şi 

supunerea. Nici un text datat din acea vreme nu vorbeste însă despre suprimarea gândirii novicelui, 

ci doar de supunere, tăcere şi ascultare, iar aceasta pentru o perioada de 2-5 ani. Abia după ce 

învăţau "lucrurile cele mai grele – tăcerea şi ascultarea", abia atunci unii puteau să vorbească, să 

întrebe şi să-şi spună părerile lor. O alta regulă a şcolii era păstrarea secretului. Această regulă era 

cu mult mai aspră decât celelalte, nerespectarea ei putându-se penaliza, în anumite cazuri, chiar cu 

pierderea vieţii.  

Discipolii se trezeau împreună cu răsăritul de soare, cântau poeziile, acompaniind la liră, 

apoi faceau gimnastică, se ocupau de teoria muzicii, filosofie, matematică, astronomie şi alte ştiinţe. 

Deseori studiile se petreceau la natura sub formă de discuţie. Ocupându-se de armonie, pitagorienii 

au observat că deosebirile calitative ale sunetelor sunt cauzate de deosebiri cantitative ale coardelor 

sau flautelor. Astfel un acord armonic în sunetul a 3 coarde se obţine în cazul, când lungimile lor se 

raportază ca 3:4:6. Acelaşi tip de raport a fost observat şi în multe alte cazuri, de exemplu, raportul 

între feţele, vârfurile şi muchiile unui cub este 6:8:12. Contribuţiile lui Pitagora  în teoria muzicală, 

constau în  enunţarea următoarelor legi fundamentale. Una spune că lungimea corzilor este invers 

proporţională cu frecvenţele sunetelor emise, iar cea de-a doua poartă numele de Legea 
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consonanţei: sunetele muzicale (consonanţele) se obţin numai atunci când lungimile corzilor ce le 

emit, se află într-un raport exprimat prin numere înţregi.             

Pitagora a considerat că există trei feluri de fiinţe – divinităţi, oameni obişnuiţi şi "fiinţe în 

felul lui Pythagoras". În astronomie, în cadrul şcolii pitagoriene apare pentru prima dată ideea că 

Pământul se învârte în jurul unui ”foc central”. Teoria cosmogonică a lui Pitagora presupune că 

toate corpurile cereşti erau situate pe zece sfere şi se roteau pe nişte traiectorii circulare în jurul unui 

foc sacru, abandonându-se astfel teoria geocentrică. 

Despre acoperirea unei suprafeţe plane cu poligoane regulate de acelaşi fel, Pitagora a aflat, 

că sunt posibile numai trei cazuri de aşa acoperiri: în jurul unui punct al planului pot fi aranjate sau 

6 triunghiuri regulate, sau 4 pătrate, sau 3 hexagoane regulate.  

 Numerele de poligoane în aceste trei cazuri se află în raport de 6:4:3, iar raportul numerelor de 

muchii ale poligoanelor este 3:4:6.  Pe baza unor observaţii de aşa natură în Şcoala lui Ptagora a 

apărut credinţa, că toate fenomenele Universului sunt supuse numerelor întregi şi relaţiilor între 

acestea. De fapt, nu atât matematicul capătă transfigurare filosofică în pythagorism, ci geometricul. 

Punctul, fiind scos din situaţia lui de constructie geometrică se transformă în număr, iar numai apoi 

în marea realitate a lumii. Pentru Ptagora principiul lumii este număr, având punctul ca expresia 

corporală a lui. Tot ceea ce este, este număr. Indiferent că este vorba de un corp oarecare, de un 

lucru, de o structura a Universului ori de o melodie, de suflet, de iubire, de minte, toate vin din 

număr şi toate sunt numere. Număr este, deci, esenţa lumii şi realitatea ei actuala, originea şi cauza 

ei, dar nu este o "idee" sau o "abstracţie". Universul e rezultatul "devenirii" numărului.  

  Deogene nota că, pentru pitagorieni "principiul tuturor lucrurilor este unitatea, dar în 

această unitate provine doimea nedefinită, servind ca suport material al unităţii, care este cauza. 

Din unitate şi doime, se extrag numerele, din numere – punctele, din puncte – liniile, din linii – 

figurile plane, din figurile plane – figurile solide."  

Probabil că, anume de la preoţii şi magii Babilonului a preluat misticismul numărului, pe 

care l-a transformat în filosofie proprie. Din acest motiv pe frontispiciul şcolii era scrisă deviza  

„Numerele guvernează lumea” . 

    Din studiul numerelor, pitagorienii au conceput numerele figurative, numerele perfecte, 

numerele amiabile, au definit numere pare şi impare, au studiat media aritmetică, geometrică şi 

armonică, au descoperit iraţionalitatea , cunoşteau cele cinci poliedre regulate, tabla înmulţirii şi 

sistemul zecimal. Pitagora  a realizat legătura dintre mărimi şi numere, dintre aritmetică şi 

geometrie, făcând pentru matematică un pas gigantic şi covârşitor. 

  Unităţile care alcătuiesc numărul au fost considerate indivizibile şi au fost reprezentate prin 

puncte, situate în felul unor figuri geometrice regulate. Astfel s-au obţinut şiruri de numere 

"triunghiulare", "patratice", "pentagonice". Fiecare şir reprezintă în sine sumele consecutive ale unei 

progresii aritmetice.  

Iată câteva exemple: 

 numerele "triunghiulare" ,....104321,6321,321,1 ; reprezentarea 

generală a lor fiind: 
2

1
....321

nn
n ; 

 numerele "pătratice" ,....167531,9531,431,1 ; forma generală a lor: 

   212....531 nn ; 

 numerele "pentagonice" ,....1910741,12741,541,1 ,reprezentarea 

generală a lor fiind: 
2

13
23....741

nn
n . 

De asemenea tot Pitagora a fost primul care a atras atenţia la legile de divizibilitate. Le-a 

împărţit pe toate în pare şi impare, în simple şi compuse. Numerele compuse, ce se descompun în 

produs de doi factori, pitagorienii le numeau "numerele plane" şi le reprezentau sub formă de 

dreptunghiuri; numerele compuse, ce se descompun în produs de trei factori, – "numerele 

corporale" şi le reprezentau sub formă de paralelipipede; numerele simple, ce nu se descompun în 

produs de factori, au fost numite "numere liniare". 
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Cu toate ecestea, Pitagora a rămas cunoscut până în zilele noastre mai ales datorită celebrei teoreme 

care îi poartă numele. Însă această teoremă n-a fost descoperită de Pitagora. Ea a fost cunoscută 

pentru cazuri particulare în China Antică, Babilonia, Egipt, Pitagora  fiind primul care a dat o 

demonstraţie riguroasă a acestei teoreme. Proclus Diadochus (410-485 e.n), unul din principalii 

comentatori ai celebrelor Elemente ale lui Euclid, arată că teorema lui Pitagora i-a fost atribuită 

acestuia de către Plutarh, Diogene Laertius şi Atheneus.  
Cert este că nu există o altă teoremă care ar avea atâtea comparaţii. În Franţa şi unele regiuni 

ale Germaniei în evul mediu teorema lui Pitagora se numea "puntea măgarilor". În  Orient ea era 

cunoscută sub denumirea de "teorema miresei". Istoria este urmatoarea: în cartea sa  "Elemente"  

Euclid numea această teoremă  "teorema nimfei" pentru asemănarea desenului cu o albină sau un 

fluture, ceea ce în limba greacă se numea "nimfa". Dar unele zeiţe şi în general femeile tinere şi 

miresele erau cunoscute, la greci, ca nimfe. La traducerea din limba greacă în cea arabă însă nu s-a 

atras atenţia la desen  şi "nimfa" s-a transformat din "fluture" în "mireasă".  

 Vechii constructori egipteni foloseau pentru construcţia unghiului drept o funie cu 12 

noduri echidistante, legată sub formă de inel şi fixată cu 3 ţăruşi şi obţineau un triunghi dreptunghic 

cu laturile de (3; 4; 5), utilizând astfel reciproca teoremei lui Pitagora. 

De altfel, teorema aceasta face parte din categoria teoremelor la care  s-au înregistrat în 

decursul timpului recordul demonstraţiilor (se presupune că  aproximativ 2000 de demonstraţii, din 

care  8 aparţin unor profesori români. 

Vom prezenta câteva demonstraţii ale teoremei: 

      1. Din China antică:  

Cele mai vechi tratate matematice a Chinei antice ajunse pînă în ziua de astăzi datează din 

secolul al II-lea i.h. În anul 213 i.h. împăratul chinez Shi Huan-Di , dorind să lichideze tradiţiile 

vechi, a poruncit ca toate cărţile străvechi să fie arse. În secolul al II i.h. în China a fost inventată 

hârtia şi în acelaşi timp se incepe reconstituirea cărţilor străvechi. Astfel în cartea „Matematicienii” 

este amplasată o schemă, care demonstrează teorema lui Pitagora. Se arată că patrulaterul din 

interior este pătrat, (vezi figura), scriindu-se aria pătratului mare în două feluri: 

 

                            

 

 

 

2. Dată de Abraham  Garfield (fost preşedinte SUA). Acesta  arată că triunghiul obţinut în figura 

alăturată este dreptunghic isoscel şi scrie aria trapezului în două moduri: 

 

 

 

 

 

3. Dată de Bhaskara (sec, XII.) Patrulaterul din interior este pătrat şi se calculează  aria pătratului 

mare: 

 

 

 

 

 

4.  Dată de Bèzout (1768) -  DAC~ DBA~ ABC  
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 Primul număr  iraţional apărut în matematici se presupune că a fost 2 şi a fost obţinut 

aplicând Teorema lui Pitagora într-un triunghi dreptunghic isoscel. Într-un pătrat de latură 1 se 

obţine diagonala egală cu 2 , deci diagonala pătratului este incomensurabilă cu latura sa. 

 Platon era convins ca iraţionalitatea numărului 2 , prezintă o importanţă deosebită în 

geometrie şi trebuie cunoscută de toti oamenii căci spunea el : “Nu e demn să poarte numele de om 

acela care nu ştie că diagonala pătratului este incomensurabilă cu latura sa”.Teorema lui 

Pitagora ne conduce astfel la segmente incomensurabile deoarece nu se poate găsi o măsură comună 

pentru latura şi diagonala unui pătrat. Astfel de numere erau considerate în acea vreme, ca 

inaccesibile gândirii umane. Numarul 2  nu putea fi exprimat ca raport a două numere întregi, 

oricare ar fi fost aceste numere. Dar aceasta constatare era in contradicţie flagrantă cu ideea pe care 

se sprijinea întregul edificiu al şcolii pitagoreice care susţine că la baza tuturor lucrurilor stă 

numărul întreg. Se spune că din acest motiv pitagorienii au interzis divulgarea marii teoreme, 

deoarece era o adevărată erezie pentru cei ce nu acceptau decât numere raţionale pentru descrierea 

fenomenelor naturii, deci şi a geometriei. 

O aplicaţie practică de o importanţă deosebită folosind Teorema lui Pitagora, teorema catetei 

sau teorema înălţimii este construirea segmentelor cu lungimi numere iraţionale. Acest lucru  se 

poate face uşor cu rigla şi compasul, iar figura obţinută poartă numele de  Spirala lui Arhimede. 

Folosind iniţial un triunghi dreptunghic isoscel ale cărui catete au lungimile egale cu unitatea şi 

Teorema lui Pitagora se pot obţine succesiv segmente cu lungimi numerele iraţionale. 

  Matematician şi filosof, contestat sau nu, Pitagora rămâne una dintre figurile marcante ale 

galeriei celor mai mari învăţati ai lumii antice, dar şi de după Hristos. 

Se spune că ar fi murit la nord de antica Crotona,  pe drumul ce duce spre Metapont, într-o regiune 

mică cunoscută sub numele ei latin de Terra Imaginalionis. Se află înmormântat  într-o capelă 

gotică cunoscută sub numele de Capela Pitagora, la marginea cătunului San Mathesis, În această 

capelă, pe podea, înfaţa altarului, se află o lespede de marmura albă ştearsă de veacuri şi de miile de 

pelerini ce au trecut pe aici.   

          Din inscripţia de pe ea numai câteva litere mai pot fi desluşite:  HI…C. 

T…OS…T…G…S…S care arată cu siguranţă că în timpurile de demult, legenda spunea  că   

                              “ AICI SE ODIHNESC OASELE LUI PITAGORA DIN SAMOS” 

Zi şi noapte, cinci candele aşezate în cinci firide în jurul altarului ard necontenit, ca o 

dovadă că Pentagrama (pentagonul stelat) era semnul de unire al pitagoreicilor, iar semnificaţia 

acestor cinci candele se spune că ar fi următoarea: 

 Prima din aceste candele este Lampas Utilitatis. Ea ne arată că nu putem împărtăşi matematica 

marii mulţimi a poporului, decât dacă ne oprim mai întâi asupra utilităţii ei şi ne putem imagina 

uşor ce s-ar întâmpla omenirii, dacă ar înceta să existe orice urmă de ştiinţă matematică.    

 A doua  candelă este Lampas decoris, candela frumuseţii.Adevăratul succes în predarea 

matematicii este posibil, numai dacă ştim că această disciplină este tot atât de frumoasă pe cât de 

utilă. 

 A treia este Lampas Imaginationis - un nume care pare întotdeauna potrivit cu o capelă medievală    

în care ard candele sfinte, căci ce-ar fi matematica fără imaginaţia devotaţilor ei, uriaşilor şi 

învăţăceilor ei. 

 A patra candelă este Lampas poesis, candela poeziei.Ea ne arată că acei care n - au simţit poezia 

matematicii, ar fi mai bine să înceteze a mai profesa această ştiinţă, căci altfel eforturile lor sunt 

zadarnice. 

 A cincea este Lampas misteri – pentru că ea descoperă lumii unul din marile farmece ale ştiinţei, 

fiind – nu de puţine ori – misterioasă şi provocatoare.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ioan Dăncilă – Matematică aplicată – Editura Bogdana 

      2. Mihu Cerchez – Pitagora – Editura Academiei, Bucureşti,1986 

      3. Surse de informaţie web 
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CLASA A -VIII -A 1

MULTIMI DE NUMERE

IN MATEMATICA 

GIMNAZIULUI

 

 

CLASA A -VIII -A 4

DESCRIERE  (DACA MAI 
ERA NEVOIE…)

IN TARA ACEASTA MINUNATA CONLOCUIESC, IN 

BUNA PACE SI PRIETENIE MAI MULTE 

NATIONALITATI:

MULTIMEA NUMERELOR NATURALE;

MULTIMEA NUMERELOR INTREGI;

MULTIMEA NUMERELOR RATIONALE;

MULTIMEA NUMERELOR IRATIONALE;

MULTIMEA NUMERELOR REALE SI

MULTIMEA NUMERELOR COMPLEXE

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 2

PROIECT :                                             

“MULTIMI DE NUMERE”

PREZENTAT DE 

CORNECI VLAD MIHAI

PROFESOR LUMINITA CORNECI 

SI ELEVII CLASEI a VIII a B 

SAM ING. GH. PANCULESCU

VALENII DE MUNTE

 
CLASA A -VIII -A 5

SA FACEM CUNOSTINTA !

• AM LUAT LEGATURA CU PURTATORUL 

DE CUVANT AL NATURALELEOR SI IATA 

CE NE-A DEZVALUIT:

• SUNTEM O POPULATIE  NUMEROASA 

….NIMENI NU A REUSIT  PANA ACUM SA 

AFLE CARE ESTE CEL MAI IN VARSTA  

CETATEAN DIN COMUNITATEA NOASTRA;

DE ACEEA SE ZICE CA SUNTEM IN NUMAR  

INFINIT

• CEL MAI TANAR CETATEAN ESTE  CEL 

NUMIT  ZERO .

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 3

IN LOC DE INTRODUCERE...

• BUN VENIT LA O PREZENTARE  IN POWER POINT!

CARE VA FI ….PUTIN MAI DIFERITA DE MODUL DE 

ABORDARE CLASIC AL TEMEI “MULTIMI DE 

NUMERE” SI VA APELA LA IN PRIMUL RAND LA 

IMAGINATIA VOASTRA………

• NE PROPUNEM O INCURSIUNE INTR-O TARA 

MINUNATA  PE CARE O VOM NUMI “NUMERIA”

• LOCUITORII ACESTEI TARI SUNT FIRESTE 

…….NUMERE

• CA SA PUTEM AFLA MAI MULTE DESPRE 

POPULATIA  ATAT DE NUMEROASA  A ACESTEI 

TARI VOM ACCESA BAZA DE DATE A 

PROFESORULUI NUMERUS,CONSILIER 

PREZIDENTIAL.

 
CLASA A -VIII -A 6

NUMARUL ZERO

• ACEST NUMAR ARE IN MATEMATICA O PERSONALITATE 

DEOSEBITA:NU SE POATE IMPARTI SAU SIMPLIFICA CU 0, 

ESTE ELEMENT NEUTRU  IN RAZBOIUL CU ADUNAREA 

ESTE LIMITA SUPERIOARA A NUMERELOR NEGATIVE SI 

CEA INFERIOARA A CELOR POZITIVE, ADAUGAT DUPA UN 

NUMAR NATURAL II MODIFICA CU MULT VALOAREA ETC.

• NU DEGEABA A CONSIDERAT MARELE INVATAT PITAGORA 

CA “TOTUL ESTE NUMAR”

• INTRE NATURALIENI EXISTA O LEGATURA GENETICA 

FOARTE STRANSA:

• ORICE NUMAR DIN SIR POATE FI OBTINUT  PRIN 

ADAUGAREA LUI 1 LA PRECEDENTUL

EXEMPLU : 0+1=1 AL DOILEA NUMAR DIN SIR

• SE ZICE CA ESTE O NULITATE ….DAR DE CATE ORI NU NE 

RAPORTAM LA EL: ESTE TEMPERATURA LA CARE 

INGHEATA APA , ESTE CONSIDERAT ANUL DINAINTEA 

NASTERII LUI IISUS HRISTOS, CU 0 ESTE NOTAT SI 

NIVELUL MARII ,BA CHIAR EXISTA SI UN MERIDIAN 0
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CLASA A -VIII -A 7

NUMERE PRIME , PARE ,IMPARE , 
AMIABILE , PATRATE PERFECTE SI 
NUMERE PERFECTE

NATURALELOR , PITAGORA LE-A 

ATRIBUIT CATE UN SEX : MASCULINE

SUNT CONSIDERATE CELE IMPARE SI 

FEMININE CELE PARE.

NUMERELE PRIME SUNT CAT SE 

POATE DE “SARACE” , FIIND SLUJITE 

DOAR DE 2 DIVIZORI…

 

 

CLASA A -VIII -A 10

MAESTRUL EUCLID

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 8

MAESTRUL PITAGORA

 
CLASA A -VIII -A 11

NUMERELE PATRATE PERFECTE UIMESC PRIN 

FRUMUSETEA SCRIERII LOR CA PUTEREA A DOUA A UNUI 

ALT NUMAR SI FIRESTE FORMEAZA O COMUNITATE 

APARTE CA SI CUBURILE PERFECTE (INCORONATE CU 

PUTEREA 3 ) 

NUMERELE PERFECTE SUNT TOT LA FEL DE RARE CA SI 

OAMENII PERFECTI SPUNEA DESCARTES .ELE SUNT 

EGALE CU SUMA DIVIZORILOR LOR , EXCEPTAND 

NUMARUL INSUSI. ( DE EXP.6 =1+2+3, 28=1+2+4+7+14) SE 

CUNOSC TOTUSI 30 DE PATRATE PERFECTE , CEL MAI 

MARE DINTRE ELE AVAND DOOOOAR 5000 DE CIFRE.AVEM 

SPERANTE SA GASIM TOT ATATIA OAMENI PERFECTI SI 

SUNTEM SALVATI DE ARMAGEDON.

NUMERELE AMIABILE SUNT PERECHILE DE NUMERE FERICE 

,CARE SE COMPLETEAZA CA SI CUM AR FORMA UN CUPLU 

….DE NUMERE.FIECARE NUMAR ESTE EGAL CU SUMA 

DIVIZORILOR CELUILALT. ASA SE INTAMPLA SI LA 

OAMENI, NU?

CALITATILE UNUIA TREBUIE SA VINA IN COMPLETAREA 

CALITATILOR CELUILALT……SI SA ANIHILEZE DEFECTELE.

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 9

MISTERUL NUMERELOR PRIME

DETERMINAREA NUMERELOR 

PRIME  A CONSTITUIT O ATRACTIE 

PENTRU MULTI MATEMATICIENI 

EUCLID , DE PILDA ANUNTA CA NR 

1.000.009 ESTE PRIM , CA APOI SA 

SE CONTRAZICA PE SINE , 

AFIRMAND CA SE DESCOMPUNE CA 

PRODUS DINTRE 293 SI 3413.CAND 

A FACUT ACEASTA CONSTATARE 

AVEA 70 DE ANI SI ERA ORB….!!!!

 
CLASA A -VIII -A 12

• (220 ,284)  ESTE UN EXEMPLU DIN CELE 

360 DE PERECHI CUNOSCUTE PANA IN 

PREZENT…… 

• NUMARUL 220 ARE CA DIVIZORI PE :

• 1,2,4,5,10,11,22,20,44,55,110,IAR 

NUMARUL  284 ARE DIVIZORI PE :1, 2, 4, 

71, 142. FACAND SUMA DIVIZORILOR LUI 

220 SE OBTINE 284 SI PROCEDAND LA FEL 

CU CEILALTI DIVIZORI AI LUI 284 SE 

OBTINE 220.

• ASA SE INTAMPLA SI CU OAMENII 

PRIETENI : POARTA IN SUFLET TOT CE-L 

PREOCUPA PE CELALALT , ADICA ESTE CA 

EU-L CELUILALT.
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CLASA A -VIII -A 13

NUMERELE INTREGI SE        
PREZINTA …..

−SUNTEM GENUL ALA DE NUMAR :”DINTR-O 

BUCATA” , LA NOI NU VEI INTALNI FRACTIUNI 

SAU CIFRE DE ALEA  ADITIONALE DE LE ZICE LOR 

ZECIMALE ……

−PE CARTEA DE IDENTITATE SCRIE CLAR DACA 

SUNTEM NEGATIVE SAU POZITIVE STITI VOI 

…SEMNELE ALEA + SI  -- .SINGUR ,ZERO NU ARE 

SEMN , DAR FIE VORBA INTRE NOI , DE CE AR 

AVEA NEVOIE?NOI AM CASTIGAT RAZBOIUL CU 

SCADEREA SI PUTEM SPUNE CA PE DOMENIILE 

NOASTRE POTI FACE ORICE SCADERE VREI .DE 

NU MA CREZI , INCEARCA !

−DAR! NU UITA DE REGULA SEMNELOR , CA DE SE 

INTALNESC DOUA NEGATIVE …..E CU POVESTE 

NU GLUMA!

 

 

CLASA A -VIII -A 16

NUMARUL PI ….π
π= 3.1415926535………..ARE O INFINITATE 

DE CIFRE ZECIMALE NEPERIODICE. 

IN BIBLIE PENTRU NUMARUL PI ESTE FOLOSITA IN  

CARTEA I A REGILOR , VALOAREA 3, CU APROXIMATIE.

MARELE MATEMATICIAN LIEBNIZ UTILIZEZA O 

FORMULA DE CALCUL A LUI PI :

π=1-1/3+1/5-1/7+1/9-……….
IN ANUL 1873 AMERICANUL SHANKS CALCULEAZA 

DOAR CU CREIONUL SI HARTIA …PLUS PROPRIA 

RABDARE , 707 ZECIMALE ALE LUI PI, FACAND O 

SINGURA GRESEALA 

IN 1882, PRIN CERCETARILE  MATEMATICIANULUI  

F.LINDEMAN, NUMARUL A CARUI IDENTITATE A 

FRAMANTAT ATATEA MINTI SE DEZVALUIE…..ESTE UN 

NUMAR TRANSCENDENT ,DEOARECE VALOAREA SA NU 

SE POATE PRECIZA PRINTR-UN NUMAR FINIT DE 

OPERATII ALGEBRICE.

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 14

NUMERELE RATIONALE

SUNTEM  CUNOSCUTE SUB NUMELE DE FRACTII

SUNTEM  O CLASA DE NUMERE OBTINUTA PRIN CASTIGAREA 

RAZBOIULUI CU IMPARTIREA.

DESI SE BANUIA VICTORIA INCA DIN ANTICHITATE , NE-AM 

CASTIGAT RAZBOIUL DE INDEPENDENTA DE ABIA IN EVUL 

MEDIU.

O FRACTIE IA NASTERE PRIN DIVIZAREA A DOUA NUMERE 

INTREGI, DE ACEEA POATE CA  NOI CONVIETUIM ATAT DE BINE 

CU INTREGII SI NATURALELE.

DUSMANII NOSTRII CEI MAI APRIGI SUNT RADICALUL numerelor 

care nu sunt patrate perfecte SI IRATIONALEE…..DAR II 

RESPECTAM SI INCERCAM SA NU NE INTERSECTAM 

TERITORIILE.ZICE IN TRATATUL DE PACE SA FIM PE TERITORII 

DISJUNCTE.

 
CLASA A -VIII -A 17

IATA UN CATREN CARE PERMITE RETINEREA 

PRIMELOR 25 DE ZECIMALE ALE LUI PI:

“DAR O STIM , E NUMAR IMPORTANT CE TREBUIE 

IUBIT/

DIN TOATE NUMERELE INSEMNATE /

DIAMANT NEASEMUIT/CEI CE VOR TEMEINIC ASTA 

PRETUI/

EI VESNIC BINE VOR TRAI.”

NUMARUL DE LITERE AL UNUI CUVANT DIN CATREN 

ESTE EGAL CU O CIFRA A NUMARULUI PI.

RAPORTUL DINTRE LUNGIMEA CERCULUI SI 

DIAMETRUL LUI S-A NOTAT CU PI DUPA INITIALA 

CUVANTULUI :  περιΦερια

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 15

“DUSMANII”….RATIONALELEOR

• ASA DUPA CUM BANUITI …MAI 

EXISTA SI NUMERE 

VANITOASE, CARE DETIN 

CONTROLUL PESTE RADICAL SI 

STAPANESC ZECIMALELE 

NEPERIODICE INFINITE.

• AU O BOGATIE IMENSA  : 

NUMARUL PI SI NUMARUL DE 

AUR…..CONSIDERATE DE-A 

LUNGUL TIMPULUI NUMERE 

MISTERIOASE.

 
CLASA A -VIII -A 18

NUMARUL DE AUR Φ
PIRAMIDELE !  DIN INSASI CONSTRUCTIA LOR SE 

DEGAJA UN SENTIMENT DE ADMIRATIE SI   

MARETIE,CARE INDEAMNA SUFLETUL SA SE 

INDREPTE SPRE DIVINITATE. 

URIASA PIRAMIDA A LUI KEOPS , CU BAZA UN 

PATRAT CU LATURA DE 230 M SI AVAND O 

INALTIME DE 148 M RAMANE O OFRANDA VESNICA 

OFERITA DE PREOTII EGIPTENI ZEILOR LOR.

EA ESTE MARTURIE A FAPTULUI CA PRINTRE 

SLUJITORII TEMPLELOR ERAU MULTI VRAJITI DE 

TAINA NUMERELOR SI DE TAINA FIGURILOR 

GEOMETRICE , CARE I-AU CONDUS SA DESCOPERE 

O MINUNATA PROPRIETATE A UNUI RAPORT  

DINTRE DOUA SEGMENTE , CUNOSCUT AZI SUB 

NUMELE DE TAIETURA DE AUR.
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CLASA A -VIII -A 19

• NUMARUL DE AUR A FOST NOTAT CU 
LITERA GRECEASCA FI (Φ) IN AMINTIREA 
SCULPTORULUI FIDIAS , CARE A FOLOSIT 
ACEST RAPORT IN REALIZAREA 
NEMURITOARELOR SALE OPERE, DIN CARE 
SE DEGAJA O TAINICA ARMONIE.

• NUMARUL Φ= (1+√5)/2 ≈1,61……CONTINE O 
INFINITATE DE CITRE ZECIMALE 
NEPERIODICE.

Φ

 

 

CLASA A -VIII -A 22

AM MAI PUTEA ZABOVI MULT ASUPRA 

FRUMOASELOR  PROPRIETATI ALE 

NUMERELOR,CACI E MAI BINE A GANDI 

LUMEA CONDUSA DE NUMERE  ASEMENI 

LUI PITAGORA DECAT  CONDUSA DE 

ORGOLII INUTILE.

PITAGORICIENII CONSIDERAU CA 

DUMNEZEU A ORANDUIT UNIVERSUL 

PRIN NUMERE.EL FIIND UNITATEA IAR 

LUMEA PLURITATEA. 

DE ACEEA EI CONSIDERAU CA RIDICAREA 

SUFLETELOR CA SA SE UNEASCA CU 

DUMNEZEU SE PUTEA REALIZA CU 

AJUTORUL MATEMATICII CARE EXPRIMA 

ARMONIA. 

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 20

PIRAMIDA LUI KEOPS    

DIN GIZEH, EGIPT

 
CLASA A -VIII -A 23

NUMAI ARMONIA RESTAUREAZA UNITATEA PARTILOR 

COMPONENTE SI LE MODELEAZA  IN COSMOS.

ARMONIA SE EXPRIMA PRIN RAPOARTE NUMERICE , IAR 

ACELA CARE SI-A INSUSIT INTELEGEREA ARMONIEI DEVINE 

EL INSUSI NEMURITOR SI DIVIN.

ODATA CU ACEASTA ARMONIE PITAGORICIENII AU CUNOSCUT

SI O GROAZNICA DEZAMAGIRE , ATUNCI CAND HIPPAS DIN

METAPONT A ARATAT CA EXISTA MARIMI CARE NU POT FI 

EXPRIMATE CA RAPOARTE DE NUMERE INTREGI……..ASTFEL 

SI-AU DEZVALUIT PERSONALITATEA NUMERELE 

IRATIONALE,CARE CONTINUA SI ASTAZI SA FASCINEZE PE 

IUBITORII DE MATEMATICA.

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 21

PRIVIND LA MAREA PIRAMIDA 

….NICHITA STANESCU  SCRIA:

“ PIRAMIDA IN TOTALITATEA 
SA , DAR MAI ALES PRIN 
VARFUL SAU SEMNIFICA 
INSUSI CUVANTUL”

“PIRAMIDA NI SE RELEVA CA UN 
SOCLU SOLEMN PENTRU 
STATUIA PUNCTULUI.”

 
CLASA A -VIII -A 24

PORNIND DE LA PATRATUL CU 

LATURA 1 , HIPPAS A 

DEMONSTRAT CA LUNGIMEA 

DIAGONALEI SALE NU POATE FI 

EXPRIMATA PRIN NUMERE 

RATIONALE, FIIND DECI 

INCOMENSURABILA CU LATURA 

PATRATULUI.SE CREDEA IN 

ANTICHITATE CA DEZVALUIND 

ACEST SECRET BINE PASTRAT DE 

POPULATIA IRATIONALELEOR, 

HIPPAS A FOST PEDEPSIT DE ZEI SI 

A MURIT INTR-UN NAUFRAGIU.
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CLASA A -VIII -A 25

PENTAGRAMA 

PITAGORICIENII NU S-AU MARGINIT DOAR 

LA CUNOASTEREA LUI √2 ,EI AU 

CUNOSCUT SI FOLOSIT SI ALTE 

NUMERE IRATIONALE, DE PILDA 

NUMARUL DE AUR Φ, FARA DE CARE NU 

AR FI PUTUT INSCRIE PENTAGONUL 

REGULAT IN CERC.MAI MULT, DUCAND 

DIAGONALELE ACESTUI PENTAGON SE 

OBTINE PENTAGRAMA, FIGURA PE 

CARE PITAGORICIENII SI-AU INSUSIT-O 

CA EMBLEMA. 

 

 

CLASA A -VIII -A 28

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 26

 
CLASA A -VIII -A 29

OMUL COSMIC

• ASOCIEREA OMULUI COSMIC CU 

PENTAGRAMA SE DATOREAZA LUI 

PITAGORA , CARE CONSIDERA 

NUMARUL 5 CA NUMARUL PERFECT 

AL OMULUI, DEOARECE ACESTA 

ARE 5 SIMTURI, 5 DEGETE LA 

FIECARE MEMBRU, IAR ATAT 

INALTIMEA CAT SI LATIMEA 

OMULUI SUNT ALCATUITE DIN 5

PARTI EGALE.

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 27

POLIEDRELE REGULATE 

CUNOSCUTE DE PITAGORA

 
CLASA A -VIII -A 30

CALATORULUI GRABIT…

DESI NUMERIA NU APARE IN NICI UN 

ATLAS GEOGRAFIC CUNOSCUT PANA 

ACUM ,EA ESTE UN TARAM MIRIFIC ,PE 

CARE DACA TE VOR FI PURTAT 

VREODATA PASII ,CU SIGURANTA VEI 

DORI SA TE INTORCI  SA AFLI MAI MULTE.

CEI MAI TINERI TURISTI AI ACESTEI TARI 

SUNT DESIGUR ELEVII , CARE TREBUIE 

SA FI AUZIT DE MINUNATII EI LOCUITORI 

DIN MANUALELE SCOLARE.
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CLASA A -VIII -A 31

MATEMATICA ESTE FRUMOASA ATUNCI 

CAND O INTELEGI …SI O VEI INTELEGE 

MAI BINE DACA ITI VEI LASA PASII SA TE 

DUCA SPRE ACELE PORTI MISTERIOASE 

CARE SE DESCHID DOAR IN FATA 

MINTILOR DORNICE SA CUNOASCA.

NUMERIA ESTE O TARA  SPRE CARE 

SINGURUL PASAPORT DE CARE AI 

NEVOIE ESTE CURIOZITATEA …..

APROPIE-TE DE NUMERE SI FA-TI DIN ELE  

PRIETENI !TE VOR AJUTA SA INTELEGI 

CATE CEVA DIN MISTERELE ACESTEI 

LUMI.

 

 

CLASA A -VIII -A 34

TOT CU NICHITA 

DESPRE MATEMATICA:

“O DATA CU EXISTENTA SE NASTE SI 

INERTIA PERPETUARII EI .O DATA CU 1 

SE NASTE 2.DOI ESTE ASIGURAREA LUI 

UNU INSA FARA MIRACOLUL LUI 

UNU.UNICITATEA ETERNA NU E CU 

PUTINTA.DOI E POSESIUNEA LUI UNU.DOI

OCHI RELIEFEAZA LUMINA MURIND-

O.UNU NU ESTE ABSTRACT…..UNU NU 

ARE SISTEM DE REFERINTA, DOI 

SEMNIFICA DINTR-O DATA LINIA UNDE 

ORICE UNU POATE FI MIJLOCUL EI.”

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 32

SI DACA TE-AI GANDIT DEJA LA O 

CALATORIE MAI INTERESANTA NU UITA 

CA –N DRUMUL TAU POTI VIZITA SI 

POLYGONYA SAU POLYEDRYA , ALTE 

DOUA TARI AI CAROR LOCUITORI SUNT 

FIGURILE SI CORPURILE GEOMETRICE.

ATUNCI CAND VEI FI PREGATIT SA STII MAI 

MULTE SI SA INTELEGI MAI BINE VEI 

AFLA SI DESPRE NUMERELE  COMPLEXE , 

CARE SIGUR TI SE VOR DEZVALUI IN 

TOATA SPLENDOAREA LOR.

 
CLASA A -VIII -A 35

IN LOC DE FINAL…..

“ PRECUM ATLAS IN VECHIME 

SPRIJINEA CERUL PE UMAR ,

ASA SE SPRIJINA LUMEA 

SI VECIA INTR-UN NUMAR.” 

( Mihai Eminescu)

“ NUMARUL , CA SI ARMONIA NU 

ADMITE FALSITATEA; ACEASTA LE 

VOR FI FOST CU TOTUL 

STRAINA….ADEVARUL ESTE 

INNASCUT  SI SPECIFIC NATURII 

NUMERELOR” ( Philolaos)

 
 
 
 

 

CLASA A -VIII -A 33

FINAL CEVA MAI POETIC…..

ADEVARUL SI REALUL

NICHITA STANESCU

“IEPURELE NU ESTE ADEVARAT , EL ESTE 
REAL.ADEVARUL ADUNA ,NU NUMARA.REALUL E 
SINGURATATEA LUI UNU SI A UNULUI.”

“FIECARE CUVANT , DACA L-AM SCRIE CU CIFRE , 
IAR NU CU LITERE SI-AR GASI 
CORESPONDENTA  INTR-O ECUATIE.

A STI SA VORBESTI , INSEAMNA DE FAPT A STI 
MATEMATICA.”

 
CLASA A -VIII -A 36

• GANDIREA FARA  ACTIUNE 

ESTE UN LUX. ( GRIGORE 

MOISIL)
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ORICE TRIUNGHI ESTE ISOSCEL 
 

Autori: Cătălina Mihai şi Ana Costea  

Şcoala cu cls I-VIII „Rareş Vodă” Ploieşti 

Profesor îndrumător: Ion Dumitrache 

 
În sprijinul acestei afirmaţii se procedează astfel: 

 Într-un triunghi oarecare ABC se duce bisectoarea unui unghi (de exemplu a unghuilui A) şi 

mediatoarea laturii opuse (respectiv a laturii BC); aceste două drepte se pot întâlni sau nu. 

Cercetând diversele cazuri care se ivesc, se conchide că: 

I. Dacă bisectoarea şi mediatoarea nu se intersectează – atunci ele ar fi paralele sau confundate şi, 

cum mediatoarea este perpendiculară pe latura triunghuilui, ar urma ca şi bisectoarea sa fie 

perpendiculara pe acea latura, adică ar coincide cu înalţimea – în consecinţa triunghiul ar fi 

isoscel. 

II. Dacă bisectoarea şi mediatoarea se intersecteaza chiar in piciorul mediatoarei- atunci, in 

triunghiul dat, bisectoarea este şi mediană- prin urmare triunghiul este isoscel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 1 

 

 

III. Dacă mediatoarea şi bisectoarea se intersectează în interiorul triunghiului – fie în punctul N – 

din proprietatea bisectoarei, distanţele punctului N (Fig. 1) la laturile unghiului A sunt egale:  

NP = NQ, iar din proprietatea mediatoarei, distanţele lui până la extremitaţile laturii BC sunt 

egale: NB = NC, astfel că triunghiurile dreptunghice BQN şi CPN sunt congruente, de 

unde: 

 

PCNQBN ˆˆ   (1)  

 

Ştiind că BNC este isoscel, are unghiurile de la bază egale: 

 

NCBNBC ˆˆ   (2) 

       

Adunând relaţiile (1) şi (2) , se obţine: 

 

BCACBA ˆˆ  

 

Deci triunghiul este considerat isoscel. 

IV. Dacă mediatoarea şi bisectoarea se intersectează în exteriorul triunghiului, iar picioarele 

perpendicularelor duse din punctul lor comun N pe laturile AB şi AC sunt pe aceste segmente 

(Fig. 2), analog se obţine : 
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PCNQBN ˆˆ  (1) 

NCBNBC ˆˆ  (2) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

 

 

Scăzând relaţiile (1) si (2) rezultă, de asemenea, 

 

BCACBA ˆˆ  

 

În concluzie ∆ABC este isoscel. 

V. Dacă bisectoarea şi mediatoarea se intersectează în exteriorul triunghiului, iar picioarele 

perpendicularelor  duse din punctul lor comun N pe laturile AB şi AC  sunt pe prelugirile 

acestor segmente (Fig. 3), similar se deduce:  

BCNQBN ˆˆ  (1) 

şi 

NCBNBC ˆˆ  (2) 

      Adunând relaţiile (1) si (2) rezultă: 

PCBQBC ˆˆ  

      Deci: 

BCACBA ˆˆ  

 

Fiindcă suplementele lor sunt congruente, aşadar triunghiul este isoscel. 

Acest şirag de fapte confirmă – lucru curios! – că un triunghi oarecare , deci că orice triunghi este 

isoscel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 3 
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Desigur, s-a făcut o greşeală – aceea că nu s-au luat în considerare toate cazurile posibile. 

Este suficient a se stabili o lacună într-o demonstraţie, pentru ca să i se recunoască inconsistenţa. 

Trebuie observat, de asemenea, că atunci când se vorbeşte despre presupunerile sau cazurile 

posibile, nu se afirmă nicidecum că ele sunt toate efectiv posibile în condiţiile probleme respective. 

Revenind la cele spuse în enunţ, dacă triunghiul nu este isoscel, toate cazurile tratate sunt 

imposibile. Dintre cazurile neconsiderate – unicul posibil, evidenţiat şi printr-o construcţie exactă – 

este următorul: bisectoarea şi mediatoarea se intersectează în exteriorul triunghiului, iar picioarele 

perpendicularelor duse din punctul lor de intersecţie, N, pe laturile AB şi AC, sunt unul pe o latură, 

altul pe prelungirea celeilalte; demonstraţie: 

Triunghiul ABC fiind oarecare, putem admite că AB>AC. Trasând cercul circumscris 

triunghiului şi ţinând cont de măsurile unghiurilor înscrise, bisectoarea unghiului A va trece prin 

mijlocul N al arcului BC; dar prin acelaşi punct N trece şi mediatoarea laturii BC (fiind axa de 

simetrie a coardei şi arcului BC). Prin urmare, intersecţia bisectoarei şi mediatoarei considerate are 

loc în afara ABC. 

Picioarele perpendicularelor duse din N pe laturile AB si AC vor fi pe aceste laturi sau pe 

prelungirile lor, după cum unghiurile ABN şi CAN sunt ascuţite sau obtuze. Din ipoteză: 

Rezultă că:                                      

 

Însă:                                                

 
Deci: 

 
 

Întrucât aceste arce întregesc cercul, se deduce că arcul ABN este mai mare decât un 

semicerc, deci unghiul CAN este obtuz, de aceea piciorul P al perpendicularei NP pe latura AC 

este situat pe prelungirea acesteia, iar arcul ACN este mai mic decât un semicerc – deci unghiul 

ABN este ascuţit, astfel că piciorul Q al perpendicularei NQ pe latura AB este pe acest segment. 

În această situaţie, unul dintre unghiurile de la baza BC a ABC este diferenţa celor două 

unghiuri, ABN şi CBN, iar celălalt este suplementul sumei egalurilor lor, ACN şi BCN; 

astfel, nu se mai poate trage niciun fel de concluzie asupra unghiurilor de la bază, deci nici cu 

privire la egalitatea laturilor triunghiurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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Vă prezentăm în ultima parte Teorema lui Steiner – Lehmus. 

În contrast cu teorema antică (datând de pe vremea lui Euclid) a cărei demonstraţie 

geometrică este atât de simplă: într-un triunghi isoscel bisectoarele unghiurilor congruente sunt 

congruente, reciproca ei oferă iluzia cea mai subtil înşelatoare asupra simplităţii demonstaţiei sale. 

Formulată de C.L. Lehmus (în 1840): dacă într-un triunghi două bisectoare interioare sunt 

egale, atunci triunghiul este isoscel – asupra demonstraţiei s-a strâns o bogată literatură, elaborată 

abia în secolul nostru. 

Prima ei demonstraţie, mai mult prin considerente algebrice, a fost dată de J. Steiner (în 

1844) – de atunci denumirea teoremei purtând numele amândurora.  

 

Iată demonstraţia prin metoda reducerii la absurd, publicată de Alexandru Froda (1971): 

În ABC, având două bisectoare egale:  

AD = BE            (1) 

se notează: 2)ˆ(Am   şi 2)ˆ(Bm .   Ducându-se paralelele ADEF ||   şi  DF║AE ,  se obţine 

paralelogramul ADFE ,  unde: 

 

)ˆ( DFEm     (2) 

     AD = EF              (3) 

    AE = DE.             (4) 

 

Rezultă că DBF este isoscel, deoarece (1) şi (3) implică: 

BE = EF 

Şi deci EFBEBF ˆˆ ,  iar cu notaţiile din figură: 
 

Presupunând prin absurd că )ˆ()ˆ( BmAm  şi deci  α  > β , adică, conform (2), φ  > β ,  ceea ce 

împreună cu (6) implică  . Din BDF se duce  BD < DF  sau, ţinând cont de (4), se obţine:  

 

BD < AE .           (7) 

Se observă însă că în ABD şi BDE unghiurile  α > β  sunt cuprinse între laturi respectiv 

congruentee, de aceea unghiuluicu măsura mai mare i se opune latura cu lungime mai mare, adică: 

 

BD > AE.              (8) 

Evident, această ultimă relaţie (8) contravine precedentei (7) , astfel că absurdul ipotezei admise 

( )ˆ()ˆ( BmAm ) este dovedit. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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MATEMATICĂ DE PERFORMANŢĂ 
 

Autor: Andreea Coman clasa aVI-a B 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. coordonator: Daniela Badea 

 

                                     Motto: Esenţa matematicii nu este de a face lucrurile simple  

complicate, ci de a face lucrurile complicate simple.  

S. Gudder 

 

      De ce oare trebuie să învăţăm  matematică?  De câte ori mulţi dintre noi nu am suspinat în 

urma unui extemporal la mate sau câţi nu am fost   certaţi de părinţi sau de profesori datorită notelor 

luate. Cu siguranţă că fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat măcar o dată acest lucru. 

Paradoxal, tocmai datorită dificultăţii ei sporite, matematica devine pentru  cei care reuşesc să o 

înţeleagă disciplina favorită. 

       Matematica este numită de Gauss regina ştiinţelor, fiind limba universală a minţilor 

strălucite. Fără ea, multe lucruri n-ar putea fi explicate. Blaise Pascal spunea că „adevărul 

matematic, indiferent unde, la Paris sau Toulouse, este unul şi acelaşi”.   

       De ce reuşesc atât de puţini oameni şi atât de rar să atingă perfecţiunea în matematică? De ce  

noi elevii care dorim să facem performantă în matematică suntem mai puţini decât cei care 

îmbrăţişează ştiinţele umaniste? Oare numai pentru că este mai grea matematica decât celelalte 

discipline? Cred că şi voi v-aţi pus aceste întrebări. 

    Performanţa în matematică se obţine numai în urma unui program foarte sever de lucru. 

Multe ore dedicate poate unei singure probleme, multe întrebări care îşi caută răspuns şi multe 

….pixuri roase. Cel care va dori să înveţe matematica doar pentru notă se va strădui în zadar să o 

înţeleagă în schimb ,cel care se va întreba mereu ,,de ce? “ acela are şanse de reuşită. Spre deosebire 

de alte materii la care învăţarea unei lecţii ne poate aduce uşor o notă de  10, la matematică  totul 

este într-o înlănţuire perfectă astfel încât acel dorit 10 nu apare decât la sfârşitul unui an sau poate 

ciclu de învăţământ. 

 

 Vă propun să urmărim rezolvarea unor probleme propuse la concursuri de matematică : 

  

Problema 1 – prof. LIVIU ARDELEAN, Tabăra de matematică SĂLIŞTE, SIBIU, 2009 

 

   a) Determinaţi numerele naturale a, b, c care verifică simultan relaţiile: 

              (1) a  reprezintă 40% din b; 

              (2) {a; c} direct proporţională cu {4; 7}; 

              (3) 5 2 18a c . 

  b) Un vânzător primeşte un salariu fix de 800 RON şi un comision de 3% din totalul vânzărilor. La 

ce sumă se ridică totalul vânzărilor din luna august dacă a câştigat 1700 RON? 

 

Soluţie: 

a) 

40

100

4 7

5 2 18

a b

a c

a c

5

2

7

4

b a

c a

7
5 2 18 4 20 14 72 12

4
a a a a a

7 5
12 21, 12 30

4 2
c b . 

b) 
3

800 1700 100
100

v 80000 3 170000 30000v v RON. 
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Problema 2 – OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA LOCALĂ GALAŢI 2010   
 

        Să se determine trei numere naturale prime , ,a b c  care îndeplinesc condiţiile: 

( ) ( ) ( ) ( )5 15 5 4 48a b c a a c b+ + × × + = × - × - ×  şi a b c< < .    

 

Soluţie: Dacă toate cele trei numere prime  ar fi impare, ar rezulta  o contradicţie(număr par = 

număr impar). Atunci unul este număr par prim. Rezultă 2a . Înlocuind în egalitatea din ipoteză, 

obţinem:  

 

2 25 6 48
5/ 5 23;

5,6 1

b c c b
b b c  

 

 Dacă 5 nu divide pe 25 / 48 23 5 .b c c b fals  

Numerele căutate sunt: 2, 5, 23. 

 

 Problema 3 – OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA LOCALĂ GALAŢI 2010 
 

        Dacă ,  ,  a b c  sunt numere raţionale pozitive, diferite de zero şi  2009
5

2010

4

2010

3

2010

cba
,  

să se calculeze   
5

4

4

3

3

2

c

c

b

b

a

a
. 

Soluţie : 

 
2010 2010 2010 1 1 1 2009

2009
3 4 5 3 4 5 2010a b c a b c

 ; 

 

3
5

1

5

4

4

1

4

3

3

1

3

2

cc

c

bb

b

aa

a
 

 

2010

4021

2010

2009
3

5

4

4

3

3

2

c

c

b

b

a

a
 

 

Problema 4 – OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA LOCALĂ IAŞI 2010 

 

      Fie punctele A, B, C, D, O astfel încât 0100)( AOBm , iar C 

şi D sunt în interiorul unghiului AOB  şi 

)(2)(),(3)( AOCmCODmAOCmBOCm . 

a)   Determinaţi măsurile unghiurilor CODBODAOC ,, ; 

b)   Arătaţi că unghiurile CODşi AOB  au aceeaşi 

bisectoare. 
 

Soluţie : a) Notăm ,2xCODmxAOCm  
010043 xAOBmxDOBmxBOCm  

Deci 00 50,25 CODmBODmAOCmx . 

b) Fie (OP bisectoarea COD. Avem 
xPODmCOPm  

xPOBmAOPm 2   (OP bisectoarea AOB. 
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Problema 5 – OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA LOCALĂ BISTRIŢA–NĂSĂUD 

2010  

     Arătaţi că pentru orice n număr natural fracţia 
26 7

65 17

n

n
 este ireductibilă. 

         

Soluţie:  

Fie    d = (26n+7,65n+17) 

 

   
| 26 7

| 65 17

d n

d n
     dar 

| 26 7 5 | 130 35
| 130 35 130 34 |1 1

| 65 17 2 | 130 34

d n d n
d n n d d

d n d n
. 

 

Aşadar fracţia este ireductibilă pentru orice număr natural n. 

 

Problema 6 – OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA JUDEŢEANĂ, PRAHOVA 1997 

 

        Fie triunghiul isoscel ABC cu m ( BAC) = 100
0
. Fie (CE şi (AD bisectoarele unghiurilor 

ACB, respectiv BAC, unde E AB, D BC şi fie CE  AD ={F}. Bisectoarea unghiului BEC 

intersectează BC în G. Demonstraţi că:  

      a) CAE  CGE; 

      b)(GF este bisectoarea unghiului EGD. 

 

 

 

Soluţie: 

;40
2

100180
)Ĉm()B̂m( 0

00

 

0
0

20
2

40
BCEmACEm  

a) m( AEC) = 180
0
 – 100

0
 – 20

0
 = 60

0
. 

BEC este unghi exterior AEC  m( BEC) = 120
0
; 

m( CEG) = 0
0

60
2

120
  CAE   CGE (U.L.U.). 

 

b) Din a) rezultă AC = GC. În  ACG isoscel, bisectoarea CF este şi înălţime. AD fiind bisectoare 

în   BAC isoscel este şi înălţime. Fie GF  AC = {H}.  

Rezultă că GH  este a treia înălţime în  ACG. Deci m( HGC) = 180
0
 – 90

0
 – 40

0
 = 50

0
. 

Cum m( EGC) = m( BAC) = 100
0
, rezultă că (GF este bisectoarea unghiului EGD. Sau: EC este 

axă de simetrie a figurii ACGE etc. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. M. Chircu, D. Săvulescu – Matematica în concursurile şcolare, Ed.Paralela45, Bucureşti 1997 

2. www.olimpiade.ro 
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PITAGORA 
 

Popa Ştefania Iulia- clasa a VII-a A 

Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti  

Profesor îndrumător: Ion Dumitrache 

 

Pitagora (c. 580 î.Hr. - c.497 î.Hr.) a fost un 

filozof şi matematician grec, originar din insula Samos, 

întemeietorul pitagorismului, care punea la baza întregii 

realităţi teoria numerelor şi a armoniei. A fost şi 

conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul 

Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiţia îi atribuie 

descoperirea teoremei geometrice şi a tablei de înmulţire, 

care îi poartă numele. Ideile şi descoperirile lui nu pot fi 

deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiaţi. 

Pitagora a fost un mare educator şi învăţător al 

spiritului grecesc şi se spune că a fost şi un atlet puternic, 

aşa cum stătea bine atunci poeţilor, filosofilor (de 

exemplu, Platon însuşi) şi comandanţilor militari etc. 

Pitagora era ionian, originar din insula Samos, dar 

a emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat 

şcoala ce-i poartă numele, cea dintîi şcoală italică a 

Greciei antice. 

Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina 

filosofică a pitagorismului ne este totuşi destul de bine cunoscută din lucrările lui Aristotel şi Sextus 

Empiricus, precum şi din lucrări ale pitagoricienilor de mai tîrziu. Totuşi, nu se poate stabili cu 

precizie ce aparţine lui Pitagora şi ce au adăugat pitagoricienii ulteriori. Celebrele texte 

"pitagoriciene" Versurile de aur ale lui Pitagora şi Legile morale şi politice ale lui Pitagora, 

existente şi în traduceri româneşti, aparţin unei epoci ulterioare. 

 

Mirajul unghiurilor drepte – teorema lui Pitagora 

 

Probabil că sunteţi curioşi să ştiţi ce ascunde acest titlu. Enigma e parţial rezolvată prin cele 

două cuvinte trădătoare. Şi acum, ca să îmi dau intenţia în 

vileag, o să mărturisesc că ne vom ocupa de câteva 

proprietăţi ale triunghiurilor dreptunghice şi de puţină 

trigonometrie – consecinţă directă a proprietăţilor acestora.  

Primul gând, cum e şi firesc, se îndreaptă la Pitagora 

şi la discipolii acestuia. După cum bine se ştie, egiptenii, 

babilonenii, caldeeni, cunoşteau diferite forme particulare ale 

teoremei lui Pitagora. De fapt – şi acest lucru este interesant – 

nu se ştie precis care a fost demonstraţia iniţială dată de 

Pitagora celebrei sale teoreme. Aproape peste tot  s-a 

încetăţenit demonstraţia care foloseşte construcţia în 

exteriorul triunghiului a câte un pătrat pe fiecare latură. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/580_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=500_%C3%AE.Hr.&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Samos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Crotone
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
http://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Samos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Crotone
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus
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O demonstraţie simplă a teoremei lui Pitagora 

 

S-au dat, de-a lungul timpului, foarte multe demonstraţii teoremei lui Pitagora. Loomis le-a 

adunat într-o carte publicată în anul 1940 şi în care a însumat nu mai puţin de 366 demonstraţii 

distincte ale teoremei… 

În cele ce urmează vă voi prezenta una dintre aceste demonstraţii: 

 

 ABC – dreptunghic în A este „completat” cu două 

triunghiuri ,,parazite”, după cum urmează: se prelungeşte latura  

AB cu bBA1 . Apoi, în A1 se ridică o perpendiculară pe BA1 de 

lungime A1B1 = c. Se uneşte apoi B1 cu B şi C şi astfel se obţine 

trapezul dreptunghic AA1B1C.  

Măsura ( B1BC) este de 90
0 

. Scriem aria trapezului după 

formula clasică: 

 

22

1
2

11111

cb
AABAACS CBAA  

 

Apoi o scriem facând puţină „‟triangulaţie‟‟ adică : 

 

11111 CEBBBABACCBAA SSSS  

 

Şi care se transformă în: 

 

2

2

2

1

2

1

2

1 2
2

11

abc
abcbcS CBAA  

 

Astfel se deduce prin egalare…  

 

b
2
 + c

2
 = a

2 

 

sau “puntea măgarilor‟‟ cum a fost denumită de unii profesori de 

altă dată, aceasta importantă teoremă. Denumirea de “puntea 

măgarilor‟‟ are următoarea explicatie: teorema lui Pitagora este fără 

îndoială una dintre teoremele de bază ale geometriei şi, contrar 

aşteptărilor, este şi deosebit de simplu de demonstrat; din această 

cauză, până şi cel mai slab pregătit elev din lume ar trebui să o 

cunoască!  

Cine „n-a trecut nici măcar puntea măgarilor” – deci cine 

nu ştie nici măcar teorema lui Pitagora – este într-adevăr slab 

pregătit! 
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MATEMATICA ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ  

 Autori: Alexandra Fieraru & Elena Olteanu  clasa a VII-a    
 Şcoala: Rareş Voda Ploieşti  

 Profesor îndrumător: Daniela Badea  
                                                                 Motto: Matematcile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt 

cu mult diferite de cele solicitate de poezie şi artă. 

Ion Barbu 

 Matematicianul, în deplinătatea puterii sale creatoare, este şi puţin poet, adică visător de 

bogată fantezie. Aceasta fiindcă firea matematică, este asemănătoare firii artistice. Ca şi în artă şi în 

matematică etapele creaţiei sunt: pregătire conştientă, incubaţie, iluminare,  desăvârşire; în ambele 

întâlnim  armonie şi echilibru perfect. De aici înrudirea  matematicii cu toate artele în general şi cu 

poezia în special. 

    Dar nu numai poezia este  artă . Pictura, gravura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, 

oratoria, literatura sunt arte în care spiritul are importanţă mare şi toate aceste arte au legatură cu 

matematica. 

     Chiar  şi  unul dintre marii noştri poeţi George Coşbuc, poetul baladelor şi idilelor , a scris o 

poezie la baza căreia stă matematica. Dar bănuim că următoarele versuri, mai puţin răspândite, nu 

vă sunt  cunoscute: 

Cîte ouă vechi şi cîte nouă? 

Cîte nouă,cîte vouă? 

Vechi sînt nouă, nouă două; 

Două nouă,vouă nouă; 

Nouă două ouă nouă 

Vouă nouă ouă vechi! 

 

Ce este de înţeles din aceste versuri? Două ouă proaspete şi nouă vechi; cele proaspete sunt 

ale noastre, ne revin nouă; cele vechi sunt ale voastre, vă revin vouă. 

Cine nu l-a cunoscut pe Ion Minulescu, răpit atât de timpuriu literelor române?! Cine nu-l 

cunoaşte pe autorul volumelor de versuri intitulate „Romanţe pentru mai târziu”, „De  vorbă cu 

mine însumi”,” Strofe pentru toata lumea” sau „Nu sînt ce par a fi”, versuri strânse într-un volum 

care cuprinde toate opera sa poetică în ediţie definitivă , apărut în 1939 la Fundaţia pentru literatură 

şi artă şi intitulat „Versuri”?! Fără să vrea, talentatul nostru poet a fost obsedat de numere sau de 

matematică în opera sa. Aminteşte de linii, tangente şi triunghiuri. Îşi deschide chiar volumul prim 

de versuri, tipărit în 1908 „Romanţe pentru mai târziu”, cu celebrele versuri ale lui Charles 

Baudelaire din „Les fleurs du mal”: 

Urăsc mişcarea care deplasează liniile 

Şi niciodată nu plîng şi nu rîd niciodată. 

 

  Minulescu a fost obsedat în poeziile sale,în special în cele din tinereţe de numărul trei. 

Acesta apare  în „Romanţa celor trei romanţe”, care începe astfel: 

Mi-am zis: 

Voi scrie trei romanţe... 

Şi-n trei romanţe-mi voi închide, 

Ca-n trei sicriuri de aramă,trei morţi iubiţi 

Trei clipe reci 

Ce-mi  stau în suflet împietrite 

Ca trei luceferi stinşi pe veci, 

Uitaţi în haos 

Ca pe o cracă de chiparos trei crisalide. 

Sau  „ În templul liniştii”: 

În sfeşnicele vechi de-aramă 
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Descresc trei lumînari de ceară, 

Descresc ca nopţile spre vară. 

Şi-n sfeşnicele vechi de-aramă 

Trei flăcări parcă se destramă... 

 

         Şi-am mai putea cita din Minulescu numărul trei în roamanţele „ Trei lacrămi reci de 

călătoare”, „În oraşul cu trei sute de biserici” unde apare şi trei sute, dar şi trei , „În umbra crucilor 

de lemn” unde-i vorba de trei cruci, „Elegie domestică” ,unde-i vorba de triunghiul celor trei Ioni, 

patroni ai poetului, sau „Odeletă” unde apare trei legat de triolet. 

        Acum de ce credeţi că a fost obsedat mereu Minulescu de numărul trei  în opera sa poetică?! 

Ce l-a făcut  să-i vibreze sufletul cînd era vorba de trei? Cerut de măsură, de rezonanţă? Dar nu sunt 

şi alte numere care să satisfacă aceste dorinţe? 

        Este atât de obsedant numărul trei la acest poet al nostru, încât, atunci când umoristul de 

bogată fantezie George Topîrceanu l-a parodiat pe Minulescu în mult cunoscutele  sale „Parodii 

originale”, a transcris „Trei romanţe pentru mai târziu”, şi anume „Romanţa automobilului”, 

„Romanţa  autumnală” şi „Romanţa gramofonului”, în fiecare din aceste parodii apărând numărul 

trei.  

         Iată, de exemplu cum începe „Romanţa automobilului”: 

Păzea! 

Păzea că trece-n goană, 

Aleargă, 

Vîjîie ca vîntul 

Şi dacă n-ai urechi normale te face una cu pămîntul! 

El vine drept din arsenalul Progresului uman, 

Păzea! 

Că trece-n zbor copilul civilizaţiei eterne 

Şi zvîrle-n aer trei semnale 

Trei versuri mici 

Din trei poeme 

Pe care trei poeţi deodată 

În trei oraşe le-au cîntat, 

Un leit-motiv 

Trei note scurte ,cu timbrul galbenului mat. 

Dar cine poate să priceapă 

Simbolul celor trei semnale 

Ce conturează-n spaţiu 

Albe 

Şi verzi 

Intenţii criminale?... 

 

  În opera unui alt mare poet şi dramaturg român, Lucian Blaga, numerele şi alte concepte 

matematice apar de mai multe ori, iar numărul şapte este cel mai des întâlnit atât în poezii,cât şi în 

unele din dramele sale . 

De exemplu în „Daria”: 

De cînd ne cunoastem? De şapte zile! şi şapte zile pot să fie mai mult decît şapte ani!... 

  În poezia „Linişte între lucrurile bătrîne” din volumul „În marea trecere”,Blaga scrie: 

 

Înconjurat de lucruri bătrîne, 

Acoperit cu muşchi din zilele facerii, 

În seara cu cei şapte sori negri 

Care aduc întunericul bun 

Ar trebui să fiu mulţumit. 
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Apoi un alt exemplu este cel din „Fiica pămîntului joacă”: 

 

Acum o mie de ani 

I-a scufundat în pămînt, 

Şapte popi ţin şi azi 

Liturghie în ea ... 

 

Din volumul „Lauda somnului” putem cita două poezii unde apare iar numărul şapte sau 

numărul şaptezeci şi şapte şi anume: 

 

Drumul sfântului: 

Fîlfîie peste şapte hotare 

Sălbatecul cer... 

 

Cetire în palmă: 

Pe şaptezeci şi şapte de uliţi 

Vei umbla desculţ şi cu capul gol... 

 

Şi astfel ne întorcem la ceea ce am spus iniţial: matematica reunită cu poezia poate oferi un 

orizont mult mai vast pe care ochiul şi sufletul omenesc să-l cuprindă, să şi-l apropie. Înţelegând şi 

savurând poezia am pătruns în templul armoniei precum atunci când am înţeles matematica am 

pătruns în templul certitudinii. Poate că progresând matematica, progresând cunoaşterea 

universului, legăturile dintre matematică şi poezie vor fi  mai strânse…..  

Şi vom învăţa de la marele nostru poet Nichita Stănescu…..    

         

…Altă matematică 

Noi ştim că unu ori unu fac unu, 

dar un inorog ori o pară 

nu ştim cât face. 

Ştim că cinci fără patru fac unu 

dar un nor fără o corabie 

nu ştim cât face. 

Ştim, noi ştim că opt 

împărţit la opt fac unu, 

dar un munte împărţit la o capră 

nu ştim cât face. 

Ştim că unu plus unu fac doi 

dar eu şi cu tine, 

nu ştim, vai, nu ştim cât facem. 

 

Ah, dar o plapumă 

înmulţită cu un iepure 

face o roşcovană, desigur, 

o varză împărţită la un steag 

face un porc, 

un cal fără un tramvai 

face un înger, 

o conopidă plus un ou, 

face un astragal... 

Numai tu şi cu mine 

înmulţiţi şi împărţiţi 

adunaţi şi scăzuţi 

rămânem aceiaşi... 

Pieri din mintea mea! 

                       Revino-mi în inimă! 

                                                       

  Bibliografie: 

 George Ştefan Andonie - „Varia Matematica”- Editura Albatros, Bucureşti 1977. 

 Nichita Stănescu - „Măreţia frigului”- Editura Cartea românească, Bucureşti 1972 



Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi 
„Matematica – Ştiinţă şi limbă universală” 
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Desenele premiate la concursul cu tema 

„Uf... matematica” 
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 

                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 

 

 Colaboratori:    prof. Daniela Badea 

                                              prof. Luminiţa Corneci - 

–  SAM „Ing. Gh.  Pănculescu” Vălenii de Munte                            

PARTENERI: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Nicolae Oprea Angelescu 

                   Insp. Biologie:  prof. Gheorghe Drăguşoiu  

 

MOTTO... 

„Noi le furăm generaţiilor viitoare elementele vitale: aerul şi solul... astfel că 

societatea contemporană trebuie să acorde o atenţie prioritară naturii, să rezolve 

realist criza ecologică.” 

B. Commoner 

 

ARGUMENT:  
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat anul 2010 – Anul Internaţional al 

Biodiversităţii. 
Biodiversitatea se referă la 

varietatea speciilor şi a 

ecosistemelor precum şi la toate 

procesele naturale pe care acestea le 

implică.   
 De-a lungul timpului, oamenii au avut un impact major asupra  mediului 

înconjurător şi, trebuie să recunoaştem că lui se datorează starea în care se află astăzi 

natura. Astfel multe plante şi animale au dispărut şi se estimează că, dacă tendinţele 

nu se vor schimba, zeci de mii de specii de plante şi animale vor fi pe cale de 

dispariţie. 

 Micşorarea biodiversităţii semnifică faptul că ecosistemele nu mai sunt în 

măsură să funcţioneze eficient, procesele fragile care le compun şi le caracterizează  

vor fi distruse iar odată cu pierderea acestora şi alte resurse valoroase sunt distruse şi 

pierdute. 

 Întrucât biodiversitatea a fost deja afectată de schimbările climatice, de 

poluare, de exploatarea terenurilor şi de pierderea habitatului natural prin acţiunile 

umane, Anul Internaţional al Biodiversităţii 2010 are scopul de a aduce aceste 

probleme în atenţia lumii şi de a iniţia acţiuni pentru a proteja lumea pentru 

generaţiile viitoare. 
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Igiena şi protecţia mediului 

 

Elev: Tiu Elena- cls. a VII-a B 

Profesor îndrumător: Corneci Maria Luminiţa 

Şcoala “Ing. Gh. Pănculescu” Vălenii de munte 
 

 

Consideraţii generale 

Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe şi vizează toate sectoarele de 

activitate: economice, sociale şi politice. 

Rezolvarea acestor probleme reclamă 

participarea tuturor celor implicaţi în 

poluarea factorilor de mediu: agenţi 

economici, departamente, ministere, dar şi a 

acelora care sunt interesaţi în ocrotirea 

mediului: în primul rând populaţia şi 

reprezentanţii ei aleşi în diverse organisme, 

organizaţii neguvernamentale, întreaga 

structură statală. 

Fără ocrotirea mediului, nu se poate 

asigura dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea 

durabilă include protecţia mediului, iar 

protecţia mediului condiţionează 

dezvoltarea durabilă. Cerinţele şi exigenţele 

existente la nivelul Uniunii Europene impun 

o nouă abordare a problemelor globale de 

mediu, din punct de vedere al efectelor şi 

presiunii asupra mediului şi a tuturor consecinţelor dezvoltării socio-economice. 

Situată în zona Europei de interferenţă a ecosistemelor complexe carpato-danubian şi 

danubiano-pontic, România are o zestre naturală şi peisagistică de o frumuseţe, varietate şi echilibru 

de invidiat. Sunt o multitudine de colţuri ale naturii în această ţară, ocrotite de oameni, care le-au 

înfrumuseţat cu locuinţe, biserici, 

ansambluri arhitectonice, lacuri de 

acumulare şi alte construcţii ce 

oglindesc geniul lor creator. 

Problemele de protecţie a 

mediului sunt deosebit de complexe şi 

vizează toate sectoarele de activitate: 

economice, sociale şi politice. 

Rezolvarea acestor probleme reclamă 

participarea tuturor celor implicaţi în 

poluarea factorilor de mediu: agenţi 

economici, departamente, ministere, 

dar şi a acelora care sunt interesaţi în 

ocrotirea mediului: în primul rând 

populaţia şi reprezentanţii ei aleşi în 

diverse organisme, organizaţii 

neguvernamentale, întreaga structură 

statală. 
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Poluarea mediului – principalii factori 

Sursele principale emitente de poluanţi 

sunt:   

 sursele fixe industriale, concentrate, de 

obicei,pe mari platforme industriale, dar 

şi intercalate cu zone de locuit intens 

populate (dezvoltate,preponderent pe 

verticală);  

 circulaţia auto, în special de-a lungul 

marilor artere incluzând şi traficul greu; 

 şantiere de construcţie şi betoniere;   

 centralele electrotermice; 

 surse difuze de combustie; 

 

Principalele obiective ale politicii de mediu din 

România sunt create pentru a garanta un mediu curat, 

şi urmăresc să asigure o viaţă sănătoasă populaţiei, să 

ducă la eliminarea sărăciei şi a degradării mediului, să 

regenereze economia pe baza principiilor de 

dezvoltare durabilă şi să armonizeze legislaţia 

naţională privind protecţia mediului cu cea a Uniunii 

Europene. 

Reţeaua hidrografică a României Teritoriul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, delimitat 

conform legii, are o suprafaţă totală de circa 580000 

hectare, cuprinzând Delta Dunării propriu-zisă, 

Complexul lacustru Razim-Sinoie, Dunărea maritimă 

până la Cotul Pisicii, inclusiv zona inundabilă Somova-Parcheş, lacul Sărături- Murighiol şi zona 

marină cuprinsă între  litoral şi izobata de 20 metri. 

Sursele majore de poluare a apelor de pe teritoriul rezervaţiei sunt reprezentate de agenţii 

economici situaţi în zona limitrofă a acesteia şi de activitatea de transport naval desfăşurată pe căile 

navigabile, atât de ambarcaţiunile mici cât şi de navele maritime şi fluviale aflate în tranzit. 

Studiile privind influenţa 

factorilor de mediu asupra 

populaţiilor de păsări şi 

mamifere, au relevat importanţa 

majoră pe care o are starea 

factorului hidrologic din 

perimetrul rezervaţiei, care 

determină atât abundenţa cât şi 

dispersia indivizilor în spaţiu. 

În condiţiile dezvoltării 

civilizaţiei, cu toate avantajele 

şi dezavantajele ei, protecţia şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu au  devenit pentru întreaga umanitate un obiectiv primordial, o 

sarcină dificilă a cărei realizare presupune nu numai eforturi material –financiare şi organizatorice 

naţionale şi internaţionale, ci şi fundamentarea unor concepţii ştiinţifice pentru această activitate, 

formarea şi dezvoltarea unei cunoştinţe ecologice. 
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 Barza albă 
 

 

Elev: Călin Alexandru – cls. aVI-a A 

Îndrumător: Georgescu Venera 

Şcoala cu cls. I-VIII „Rareş Vodă”         

    

 

Barza albă sau cocostârcul, cu denumirea 

ştiinţifică Ciconia ciconia, este singura pasăre de 

talie mare din ornitofauna ţării care s-a apropiat de 

om şi îşi construieşte cuibul în vecinătatea 

noastră. Încă de pe vremea romanilor era socotită 

pasăre sfântă "avis pia et benigna" considerată la 

fel şi astăzi în multe zone. Multe credinţe populare 

se leagă de această pasăre: aduce primăvara, aduce 

noroc casei unde îşi face cuibul şi o fereşte de foc 

şi fulger, poate prevesti  belşugul, norocul, starea 

sănătăţii etc.  

  Nu poate fi confundată cu nici o altă 

pasăre: are picioare lungi şi un cioc roşu, penele corpului sunt albe, iar remigele negre. Diferenţele 

dintre sexe sunt aproape inexistente: în general masculul este mai mare (în medie 3,8 kg) decât 

femela (3,3 kg). Puii au la început ciocul şi picioarele 

negre. Mai târziu, picioarele devin roşii-maronii, iar de 

la vârsta de nouă săptămâni şi culoarea ciocului se 

pigmenteză treptat în roşu. Pentru o perioadă de timp, 

însă, se va mai păstra la vârful ciocului culoarea 

neagră. Barza albă poate fi recunoscută uşor şi în zbor: 

are gâtul şi picioarele întinse, spre deosebire de stârci, 

la care în zbor gâtul este întotdeauna strâns în formă de 

„S”. 

  Vârsta berzelor poate să ajungă în captivitate şi 

la 30 de ani.  

      

Locuieste pe trei continente 

Conform recensământului internaţional al berzei albe efectuat în anii 1994-1995, numărul 

total al perechilor de berze albe de pe Pământ se situează în jurul cifrei de 166 000. Populaţia 

speciei a scăzut continuu de la începutul secolului trecut, efectivul stabilizându-se doar în ultimele 

două decenii.  

  La noi, berzele albe preferă în general 

câmpiile joase şi zonele umede de-a lungul 

marilor râuri. Evită zonele împădurite întinse. 

Cele mai multe berze se găsesc în nord-vestul şi 

sud-vestul ţării (în judeţele Satu Mare şi Timiş), 

în depresiunile intramontane din estul şi sudul 

Transilvaniei (în judeţele Harghita, Covasna, 

Sibiu, Braşov) şi în Lunca Dunării. Relativ 

puţine berze trăiesc în centrul ţării (Câmpia 

Transilvaniei, judeţele Cluj şi Alba), în 

Dobrogea şi în. MoldovaCele mai multe perechi 

(între 28-30) cuibăresc în localităţiile Cristian 

(jud. Sibiu) şi Sânsimion (jud. Harghita). 
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Cuibul   
Acesta este amplasat pe un loc însorit şi înalt cu o 

vedere bună asupra zonelor de hrănire. Este construit din 

crengi, rădăcini, pământ şi este căptuşit cu paie, fân, iarbă, 

bălegar, uneori şi cu hârtie şi cârpe. În cursul anilor, în urma 

reparaţilor, poate să ajungă la mărimi impresionante atingând 

un diametru de 1-1,5 m, o înălţime de până la 2 m şi o 

greutate de 1-2 tone. Un cuib nou poate fi construit de 

perechea de berze în jur de 8 zile. Deobicei, perechea 

foloseşte mai mulţi ani la rând acelaşi cuib. 

  Unele cuiburi pot atinge o vechime de câteva decenii. 

Astfel, cel mai vechi cuib cunoscut din România se găseşte în 

localitatea Gurghiu din judeţul Mureş. Acesta a fost construit 

în anul 

1934 şi 

a fost 

ocupat de berze şi în anul 2004. La începutul şi 

mijlocul secolului trecut cuiburile erau 

construite numai pe clădiri şi copaci. Odată cu 

diminuarea locurilor tradiţionale de cuibărit 

(acoperişurile de paie sau stuf, coşurile cu 

gaură laterală) stâlpii reţelelor electrice din 

localităţi au devenit pentru berze suporturile 

cele mai agreate pentru amplasarea cuiburilor. 

Trecerea la acest mod de cuibărire s-a derulat 

treptat şi continuă şi azi, în tot arealul de râspândire a speciei. 

 

Viaţa de familie 

Berzele se întorc la locurile lor de cuibărit pe la sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie. De 

obicei, masculul soseşte primul, care ocupă imediat cuibul şi începe activitatea de renovare a 

cuibului. În această perioadă au loc frecvent lupte, deoarece şi alţi masculi încearcă să ocupe cuibul. 

 Prima femelă care soseşte la cuib este în general acceptată şi are loc imediat împerecherea. Aceeaşi 

pereche poate cuibări împreună mai mult 

decât un sezon, partenerii fiind atraşi probabil 

mai mult de acelaşi cuib, decât unul de 

celălalt.    Femela depune 2-7 (în general 3-4) 

ouă albe. În timpul clocitului, pe coaja ouălor 

pot să apară pete maronii. Masculul şi femela 

clocesc alternativ, iar schimbul părinţilor la 

cuib este precedat întotdeauna de o ceremonie 

însoţită de clămpănit. La noi, puii ies din ouă 

la începutul verii, în iunie, după aproximativ 

32 de zile de clocit. Eclozarea ouălelor nu are 

loc în acelaşi timp, ci se petrece în mod 

separat, în general la intervale de două zile. 

Puii la început au numai 65-80 de grame, sunt 

acoperiţi cu un puf alb şi, deşi nici nu pot încă să se ridice în picioare, pot deja să clămpănească.  

Puii în primele 2-3 săptămâni sunt protejaţi şi supravegheaţi de unul dintre adulţi, care va 

rămâne permanent lângă ei. La vârsta de trei săptămâni puii stau deja în picioare. La vârsta de şapte 
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săptămâni ating mărimea părinţilor, iar pe la mijlocul - sfârşitul lunii lui iulie părăsesc cuibul. La 

început fac exerciţii de zbor în cuib care constau din sărituri şi bătăi de aripi, întărindu-şi astfel 

muşchii.  Mai târziu, reuşesc să 

facă mici incursiuni în zbor în 

imediata apropiere a cuibului. La 

vârsta de trei luni nu mai depind 

de părinţi şi pot să se hrănească 

singuri. Încep să se asocieze cu 

alţi pui zburători de la alte 

cuiburi. De la depunerea primului 

ou până la destrămarea familiei, 

viaţa de familie a berzelor 

durează în jur de 16 săptămâni. 

 

Hranirea 

Barza albă se hrăneşte 

exclusiv cu animale. Hrana este 

foarte variată şi cuprinde insecte 

(lăcuste, greieri), larve, râme, amfibieni, mamifere mici (şoareci de câmp), şerpi şi şopârle etc. 

Resturile nedigerate sunt eliberate după 1,5 - 2 zile, prin regurgitare sub formă de ingluvii având 

dimensiuni de ≈ 50x35 mm, uşor de găsit în jurul cuibului. Prin analiza ingluviilor se poate 

determina compoziţia de hrană a păsărilor.Berzele se hrănesc singure sau în grupuri, pe terenuri 

umede şi în zonele arabile aflate pe o rază de 800-3000 metri de la locul cuibului. Necesarul zilnic 

de hrană a unei berze adulte se ridică la 500 g (un 

echivalent, spre exemplu, a 16 şoareci). În perioada 

lor de maximă creştere, puii au nevoie de o cantitate şi 

mai mare de hrană (1200 g). Acest lucru înseamnă că 

o pereche de berze cu patru pui adună într-o singură zi 

≈ 5,8 kg de hrană! Pentru a putea asigura această 

cantitate de hrană, habitatul de hrănire trebuie să aibă 

o suprafaţă de 100 - 800 ha.Puii sunt hrăniţi la cuib 

timp de 53-55 de zile de ambii adulţi, care adună hrana 

în guşă. Aceasta va fi ulterior recurgitată în mijlocul 

cuibului, de unde va fi preluată de puii aranjaţi sub 

formă de cerc care adoptă o poziţie specifică de 

„cerşire” a hranei. La început sunt hrăniţi la intervale 

de 30 de minute, iar după ce cresc mai rar, la intervale 

de 1-2 ore. Hrana puiilor mici constă din râme, insecte mai mari (lăcuste, cosaşi, gândaci). Când 

ating vârsta de trei săptămâni pot fi deja hrăniţi şi cu animale mai mari: mamifere (şoareci, cârtiţe), 

broaşte, şopârle, şerpi. În zilele foarte calde, părinţii aduc şi apă la cuib, vărsând-o de sus în 

ciocurile deschise ale puilor sub formă de stropi.  
Brarza este un animal foarte frumos, astazi am vorbit despre acest animal si sper ca pe viitor 

sa-l puteam ajuta! Multumesc!! 

 

Bibliografia: www.ciconia.ro 
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Ocritirea plantelor în ţara noastră 

Nufărul termal 
  

Elev: Fieraru Alexandra 

Profesor îndrumator: Georgescu Venera   

Şcoala cu cls. I-VIII “Rareş Vodă” Ploieşti  

 

 

Ocrotirea şi conservarea naturii au devenit 

o problemă important atât în întreaga lume cât şi 

în ţara noastră. 

Ocrotirea naturii în România, ca şi în 

celelalte ţări ale lumii, are ca principiu general 

salvarea unor plante şi animale, cu precădere a 

speciilor rare, declarate monumente ale naturii. 

Frumuseţea,raritatea şi importanţa 

ştiinţifică şi ecologică a unor specii de plante au 

făcut ca acestea să fie protejate.În această 

categorie de plante putem adauga şi nufărul 

termal. 

Nufărul termal sau floarea de lotus este o 

specie de nufăr care se găseşte doar pe teritoriul României. Asupra originii acestei plante s-au purtat 

numeroase discuţii şi s-a considerat că acesta este un relict terţiar-adică de acum circa 1,6 milioane 

de ani,care a supravieţui răcirii climei datorită apei calde a pârâului.Este unul din unicele cazuri în 

care o specie tropicală trăieşte în mod spontan într-o climă temperată. 

Având o importanţă ştiinţifică mare atât pentru flora României cât şi pentru cea a 

Europei,nufărul termal a fost declarat monument al naturii în anul 1931.Din această cauză,dar şi 

pentru că aici se găsesc alte câteva „monumente ale naturii‟,pârâul Peţea a fost declarat rezervaţie 

natural ştiinţifică,la insistenţele eminentului botanist Alexandru Borza. 

Printre poeziile poetului bihorean Ioan Miclau se găseşte şi o poezie 

dedicată florii de lotus (“dreţe”-cum îi spun localnicii). Iată câteva 

versuri din acestă odă închinată unei frumuseţi a naturii: 

 

De un milion de ani, la Felix, floarea Dreţe 

E un roman simbol, vechime şi mândreţe… 

Azi, când omul preistoric a ajuns celebritate 

Are o îndatorire sfântă, pentru nufărul confrate? 

 

După cum aflăm şi din aceste versuri,nufărul termal reprezintă şi un 

simbol: 

 Este simbolul staţiunii Băile Felix, 

 Reprezintă numele unui cartier din apropierea Băilor Felix, 

 Iar  Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea are ca emblemă 

floarea de nufăr. 

http://bailefelix.net/
http://protmed.uoradea.ro/
http://www.uoradea.ro/


 

 61 

Îndeosebi vechii egipteni şi indienii au legat nemijlocit lotusul de lumea divină,chiar despre 

zeul solar suprem al Egiptului, Ra, se spunea că s-a născut din marele lotus. Tulpina lotusului  era 

considerată axa universului, iar petalele dezvoltarea 

lumii. Consideraţi zei coborîţi pe pămînt, faraonii, luau 

naştere de asemenea din lotus. Lotusul -“Domnul 

parfumurilor”- simboliza naşterea şi renaşterea după 

moarte. De asemenea lotusul era simbolul transformarii, 

al nemuririi, al purităţii şi al frumuseţii. Astfel că 

prezenţa lui era foarte importantă. 

Prezenţa acestuia pe meleagurile ţării noastre a 

stârnit de asemenea  curiozitatea botanistului Paul 

Kitaibel, cel care l-a descoperit în anul 1789 si care isi 

exprima neincrederea in legatură cu caracterul spontan al 

plantei, considerând că aceasta a fost adusă aici de un 

naturalist. Douazeci de ani mai târziu, John Tuzson îi 

acorda denumirea ştiinţifică de Nymphaea lotus var. 

termalis, care se adăuga denumirii populare de dreţe. 

Deşi există o oarecare asemănare între nuferii albi 

care se găsesc în apele Deltei şi lotusul termal, aceste 

plante nu trebuie confundate între ele. Deosebirile dintre 

acestea sunt: 

 Dreţele sunt mult mai viguroase, o singură plantă ocupând o suprafaţă de 10 metrii pătraţi şi 

producând în medie 60 de frunze. 

 Frunzele plutitoare, în cercuri concentrice, se deosebesc de cele ale nufărului, prin forma lor 

circulară, prin reţelele bogate de nervuri de pe partea dorsală şi prin marginile lor crestate. 

 Florile cu un diametru de aproximativ 20 de centimetrii au o nuanţă uşor galbuie,spre 

deosebire de cele ale nufărului care sunt 

alb-lăptoase. 

 Sepalele dretelor au posteriorul verde, 

prevazut cu 7-9 nervuri roşii-violete.  

Înflorirea lotusului se produce de 

obicei noaptea sau pe timp de ploaie, când se 

înregistrează 27-30 de grade Celsius. Când 

temperatura apei urca la 34 de grade C sau 

chiar mai mult, florile rămân închise. 

Frumuseţea acestei flori trebuie 

pastrată şi fiecare cetăţean ar trebui să se 

ghideze după principiul că salvarea unor 

teritorii şi a unor specii de animale şi plante 

poate schimba lumea şi poate însemna un 

lucru foarte important pentru viitor. 
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Capra neagră 
 

Ion Dora Clasa a VII-a A 

Prof. îndrumător: Venera Georgescu 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

 

 

Capra neagră (Rupicapra rupicara) - este un mamifer 

ierbivor care în ciuda denumirii de neagră, care induce ideea 

acestei culorii, în timpul verii are culoarea gălbuie cenuşie, iar 

in timpul iernii, brun - închis, mai apropiată de negru doar la 

ţapi. Parţial corpul,bărbia şi interiorul urechilor sunt albe, iar 

linia mediană a spatelui, picioarele şi o bandă care porneşte de 

la urechi, peste ochi, până la nas, sunt mai închise la culoare, 

în comparatie cu fondul general. Caracteristica este coama cu 

par mai lung şi închis care pleacă de la ceafa şi seă pe şira 

spinării, pâna la coada. Greutatea masculului este de 30-50 

kg, iar a femelei de 25-40 kg. Ambele sexe prezintă coarne 

persistente, care se deosebesc între ele, la 

o privire mai atentă, după grosime şi 

unghiul care îl face vârful faţă de corpul 

tecii. 

Longevitatea se apreciază la 18-23 

ani, deşi în urma cercetarilor pe 

exmplarele împuscate nu s-au stabilit 

vârste mai mari de 14-15 ani.  

Cel mai frecvent sunet scos de 

caprele negre este un "şuierat" relativ 

strident, de alarmare a semenilor. Atât 

ţapul cât şi capra bătrână, în timpul 

alergatului, scot sunete inconfundabile, a 

căror tonalitate poate fi plasată între sforăit 

si mârâit. 

Capra neagră are un miros foarte 

dezvoltat si un auz foarte bun. Capra neagră 

vede foarte bine la distanta foarte mare, mai ales obiectele in mişcare, dar nu sesizează la distanţă 
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mica, vânatorul bine camuflat . De obicei vânatorii începatori acorda mare importanta vazului, 

dar neglijează faptul că pe vânt favorabil, capra neagră simte omul dupa miros de la distanţe mai 

mari decât poate trage acesta cu arma (300-400 metri). 

Capra neagră trăieşte in 

stâncăriile inaccesibile omului 

situate deasupra limitei superioare 

a pădurilor. Este considerat un 

animal ataşat faţa de locul de trai 

şi extrem de puţin pretenţios la 

hrană. Consumă ierbacee uscate, 

lujeri, muguri de foioase, licheni 

si chiar ramuri de cetină. Din 

acest moment nu este necesara 

hrănirea complementară a caprei 

negre, deşi aceasta acceptă uşor hrana administrată de om. Sarea in schimb este deosebit de cautată. 

Braconierii, câinii ciobăneşti, râsul, lupul in zonele mai joase, acvila de stânca sunt 

principalii duşmani care pot afecta efectivele de capra neagră. Epizotiile transmise de animalele 

domestice urcate la păşunat se dovedesc a fi uneori foarte grave.  

Capra neagră trăieşte in 

ciopoare de 3-20 indivizi şi chiar mai 

mulţi. Numai cu puţin înaintea fatării 

caprele se izolează, ca apoi sa revină, 

după maxim 2 luni, la ciopor. 

Conducerea cioporului de capre este 

întotdeauna asigurată de catre o capră 

cu ied, batrină si cu multa experienţă. 

Caprele fata de regulă 1 ied, mai rar 

doi. Maturitatea sexuală se atinge in 

al doilea an de viaţă. Vânatoarea la 

capra neagră se face exclusiv la 

pânda sau la dibuit, goana fiind 

interzisă prin lege. Armele ce se pot 

utiliza trebuie sa fie cu glonţ şi să aibă calibru de minim 6 mm.Trofeul convenţional îl constituie 

bustul cu coarne, coarnele cu craniu întreg sau cu o parte din acesta, iar cele neconvenţionale 

sunt "trofeul bezoar", părul din barbă si crucea Hubertus.   
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Turbării active în România 

 

 

Elev: Neacşu Cristina 

Profesor îndrumător: Georgescu Venera 

Şcoala “Rareş Vodă”Ploieşti 

 

Turbăriile sau tinoavele sunt mlaştini 

oligotrofe  a căror apă are ph puternic acid, 

floră şi faună specifică şi în care se 

acumulează turba. Turba este un cărbune 

inferior de culoare  cafenie-inchisă sau 

neagră,format prin descompunerea lentă a 

plantelor din mlaştină şi întrebuinţat drept 

combustibil şi ca îngrăşământ.  

 

Vegataţia, Fauna  şi Flora 

Fauna,pe lângă reprezentanţii 

caracteristici zonei montane,este reprezentată 

de unele relicte cu areal foarte 

îndepărtat:Groenlanda, Scoţia, Extremul Orinet, cum ar fi Macrobiatus dubius-necunoscut în 

Europa Centrală şi Sudică, o furnică ( Fronica fusca picea) şi păianjenii Tetragantha pinicola, 

Therium unulatum şi Drasodes margaritella. 

Vegetaţia cuprinde  muşchi Sphagnum, pinul silvestru Pinus silvestris, mesteacănul pufos 

Betuia pubescens şi unii hibrizi Betuia hybrida şi Betuia warnstorfii.  

Flora erbacee este alcătuită din specii acidofile:feriga Dryopoteris cristala, merişorul 

Vaccinium vitis-idea, afinul Vaccinium  myrtilus, rachiteaua Vacciunium oxicocos, ruginarea 

Andromeda ployfloia, vuietoarea Empetrum nigrum, rogozul Carex pauciflora, iar dintre muşchi -

Saphagnum Wulfianum-finlandic.  

 

Rezervaţia Tinovul Mare din Poiana Stampei-Jud.Suceava  

      Rezervaţia se află pe teritoriul 

comunei Poiana Stampei, fiind 

străjuită de dealurile Smida, 

Casoi,Ciungii Chiperenilor, în 

stânga şoselei naţionale vatra 

Dornei-Bistriţa şi reprezintă cea 

mai intinsă rezervaţie de trubă 

naturală din ţata noastră.  

Pătrunderea în tinov se face 

prin traversarea unui pod de lemn 

peste pârâiaşul Casoi.Trecând 

printr-o bandă de molizi înalţi, 

avem surpriza de a descoperi o 

tundră de tip siberian compusă 

dintr-un puiet cu consistenţă medie 

vegetând in aspre condiţii 

staţionale(mlaştina oligotrofă).Acest 

tinov, declarat monument al naturii in 1955, este situat la o altitudine medie de 880 mşi este 

străbătut de un pod de lemn lung de 900 m care permite vizitarea de muşchi  higroscopici musteşte 

continuu. Importanţa ştiinţifică a acestei rezervaţii constă in aciditatea stratelor de muşchi care a 

permis păstrarea nealterantă a polenului depus în stratele de turbă de-a lungul zecilor de ani.Solul şi 
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apa sunt puternic acide, colorate cu nuanţe gradate de brun, predominând acizii humici şi 

humirici.Flora bacteriană lipseşte in totalitate, datorită acidităţii  şi lipsei de oxigen.  

 

Tăul lui Dumitru-Jud.Maramureş  

Scopul principal al ariei naturale “Tăul lui Dumitru” 

este cel de conservare a diversităţii biologice. De asemenea se 

urmăreşte excluderea  şi prevenirea activităţiilor de exploatare 

sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului 

de conservare, precum şi asigurarea condiţiilor pentru 

activităţi educative, recreative şi de cercetare ştiinţifică. 
Turbăria Tăul lui Dumitru este situată pe platoul constituit din 

andezite piroxenice, situat pe culmea dintre V. Sturului şi V. 

Brazilor, in mijlocul turbarii se afla un ochi de apa, având 

dimensiuni de 15 x 20 m, cu deversare spre vest (V. Sturului). 

Acesta este o turbărie oligotrofă care este  drenată şi spre est 

(spre V. Brazilor).  

 

 Mlaştina Tăul Negru-Jud.Maramureş 

 Rezervaţia este situată pe versantul sudic al crestei 

principale a munţilor Lăpuşului, într-o zonă cu substratul 

constituit din andezite piroxenice. Turbăria se află în comuna Băiuţ, satul Strâmbu-Băiuţ, la obârşia 

unui afluent ce curge spre Pleşca, afluent 

stâng a V. Strâmbului.  

Tăul Negru se  află  în custodia 

Direcţiei Silvice Baia Mare în baza 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 236/2000 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.462/2001 prin Ordinul 

nr.850/2003 privind încredinţarea 

administrării sau atribuirii custodiei ariilor 

naturale .  

Scopul declarării ca arie naturală 

protejată este cel de conservare a habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice. Aici se află un important depozit de turbă, 

care o suprafaţă de 1,0 ha.  

 

Mlaştina Poiana Brazilor-Jud.Maramureş 

Rezervaţia naturală situată pe teritoriul administrativ al comunei Giuleşti şi are suprafaţa de 

3,00 ha. Scopul principal al ariei naturale “Mlaştina Poiana Brazilor” este cel de conservare a 

diversităţii biologice. De asemenea se urmăreşte excluderea  şi prevenirea activităţiilor de 

exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi 

asigurarea condiţiilor pentru activităţi educative, recreative şi de cercetare ştiinţifică. Mlaştina este 

amplasată într-o zonă depresionară, craterială de pe cursul superior al Văii Brazilor. Zona craterială 

are diametrul de cca 2 km şi umplutura vulcanică este constituită din andezitele piroxenice de Valea 

Brazilor (cu o grosime de peste 800 m) şi intruziuni polistadiale. Rezervaţia  Poiana Brazilor este un 

fragment situat la bifurcaţia a 2 mlaştini extinse: mlaştina împădurită V. Brazilor Stângă (lungime 1 

km, lăţime 100-150 m) şi mlaştina cu turbă V. Brazilor Dreaptă (lungime 1 km, lăţime 150-200 m). 

Mlaştinile se dispun de-alungul cursurilor de apă. 
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Rezervaţia Naturală Turbăria Lăptici-Jud.Prahova  

 Depresiunea Dornelor se afla in etajul padurilor de molid. Numeroase localitati au teritoriul 

acoperit in proportie de peste 60% cu paduri: Poiana Stampei(80%), Dorna Candrenilor (79,2%), 

Dorna Arini (68,1%), Iacobeni (68%), Vatra Dornei (67,9%) etc.O caracteristica o formeaza 

prezenta turbariilor acide cu 

relicte glaciare numite local 

tinoave. Turbăriile de tip 

oligotrof sunt sărace in specii, 

din cauza mediului acid. Doar 

pinul si mesteacanul populează 

aceste mlaştini. Frecvente sunt 

speciile de muschi, licheni, alge 

si bacterii adaptate la asemenea 

condiţii de viaţa. Turbăriile s-au 

dezvoltat la începutul 

holocenului, mai ales din 

atlantic. In depresiune sunt 

cunoscute un număr de 17 

turbării, ale căror dimensiuni 

variază între 1 si 400 ha, 

ocupând in total o suprafaţa de 

1000ha. Cele mai mari tinoave 

sunt si rezervaţii naturale 

botanice: Tinovul Mare de la Poiana Stampei(677ha), Tinovul Grădiniţa de la Dorna Candrenilor 

(226ha), Tinovul Saru Dornei (35ha). Exploatarea turbei se face la Casoi si Pilugani, aceasta din 

urmă, cu anumite intreruperi funcţionând din 1923. Tinovul Lăptici, deşi mic si izolat geografic de 

zonele mari de tinoave din România ocroteşte o serie de elemente floristice nordice rare, unele chiar 

relicte si o microfaună caracteristică mlaştinilor oligotrofe, deosebit de interesantă si variată. In 

Bucegi, aglomerări de Sphagnum se intâlnesc în mai multe puncte, dar tinovul Lăptici este singurul 

unde acesta se găseşte in masa compactă, formând depozite de turbă, de 1 m grosime.  

 

Rezervatia Naturala Turbaria Laptici  

 Depresiunea Dornelor se afla in etajul padurilor de molid. Numeroase localitati au teritoriul 

acoperit in proportie de peste 60% cu paduri: Poiana Stampei(80%), Dorna Candrenilor (79,2%), 

Dorna Arini (68,1%), Iacobeni (68%), Vatra Dornei (67,9%) etc.O caracteristica o formeaza 

prezenta turbariilor acide cu relicte glaciare numite local tinoave. Turbariile de tip oligotrof sunt 

sarace in specii, din cauza mediului acid. Doar pinul si mesteacanul populeaza aceste mlastini. 

Frecvente sunt speciile de muschi, licheni, alge si bacterii adaptate la asemenea conditii de viata. 

Turbariile s-au dezvoltat la inceputul holocenului, mai ales din atlantic. In depresiune sunt 

cunoscute un numar de 17 turbarii, ale caror dimensiuni variaza intre 1 si 400 ha, ocupand in total o 

suprafata de 1000ha. Cele mai mari tinoave sunt si rezervatii naturale botanice: Tinovul Mare de la 

Poiana Stampei(677ha), Tinovul Gradinita de la Dorna Candrenilor (226ha), Tinovul Saru Dornei 

(35ha). Exploatarea turbei se face la Casoi si Pilugani, aceasta din urma, cu anumite intreruperi 

functionand din 1923.  
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Pelicanul comun 

 

Negrea Mihai Costin- clasa a VI-a A 

Profesor îndrumator: prof. Venera Georgescu  

Şcoala ”Rareş Vodă’’ Ploieşti  

  

Pelicanii sunt păsări de talie mare, răspândite 

în regiunile temperate şi tropicale.                                                                                                                                       

 Pelicanii se caracterizează printr-un cioc 

lung, care pe partea inferioară are un sac de piele 

care se poate dilata. Păsările nu se pot scufunda, ci 

plonjează în apă pentru a vâna peştii care se află la o 

adâncime mică. Sosesc in România la începutul lunii 

martie şi pleacă toamna, spre Delta Nilului, 

Regiunea Golfului sau coastele Asiei.  

 În România trăiesc în Delta Dunării două 

specii de pelicani: pelicanul comun şi pelicanul creţ. 

           Pelicanii, aceste păsări arhaice, rămase din era 

tertiară, şi-au diminuat mult efectivele în ultimele 

decenii. Locurile lor de cuibărit s-au redus treptat, ca 

urmare a pătrunderii factorului antropic, astfel încat 

pelicanii au dispãrut cu desăvârşire din vestul si centrul Europei. Deşi pelicanii au mai cuibărit în 

secolul al XV-lea în Danemarca, s-au retras apoi tot mai mult din faţa civilzaţiei, interiorul arcului 

carpatic devenind zona cea mai vestică a arealului lor de cuibărit. În secolul trecut, mai erau comuni 

şi în Transilvania, iar în prezent, un ultim refugiu al lor a ramas doar partea estica a continentului, 

îndeosebi Delta Dunarii.                                                                                                                                                                                          

Datorită măsurilor de 

protecţie, în prezent, pe teritoriul 

Deltei Dunarii cuibăresc peste 2500 

de perechi de pelicani comuni şi 

aproximativ 100 de perechi de 

pelicani creţi. În zilele noastre, aici 

se gaseşte cea mai mare populaţie 

de pelicani comuni din Europa . 

             Precum s-a vazut, 

majoritatea pelicanilor din Delta 

sunt pelicani comuni. Adulţii acestei 

specii au o culoare alb-roz, iar în 

perioada nuptiala, ambele sexe 

poseda un ciuf, iar fruntea prezinta 

o excrescenţa vizibila. Penele lungi 

ale aripii - sunt negre, ca la berze. 

Sacul gutural este instrumentul de 

pescuit de baza al pelicanilor - este gălbui, ca şi o porţiune de penaj de pe pieptul păsarii.   

             

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_Nilului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
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Cuibăritul în colonii şi pecuitul în grup:  

            Ambele specii de pelicani cuibãresc în 

colonii. Cel comun îşi depune ouãle pe plauri 

(insule plutitoare de stuf), iar pelicanul creţ îşi 

construieşte cuiburi, înalte de 1 m şi late de 1,5 

m, din vegetaţie acvaticã.  

Pelicanii sunt păsari sociabile si 

zgomotoase, care formeaza colonii şi au 

ritualuri complexe de curtare. În cazul speciilor 

cu cuib pe pământ,  caţiva masculi urmaresc o 

femelă (prin aer, apa sau pe sol) şi in acelasi 

timp se bat între ei pentru supremaţie. La 

speciile care îşi fac cuib in copaci procesul e 

mai simplu, masculul nu face decat sa cheme la 

el femelele. 

             Construcţia cuibului este un lucru de echipa - masculii aduc materialele în buzunar sau în 

cioc, femelele îl aranjează într-o structura simpla în care pot, ulterior, sa depună oua. Femela 

depune între 1-5 ouă care sunt clocite de ambii parinţi timp de o lună, iar rata de succes a 

împerecherii este de pâna la 95%. Însa în cele mai multe 

cazuri, un singur pui va supravieţui mai mult de cateva 

săptamâni. Cei mici sunt hraniţi copios; în primele 15 

zile, hrana este aproape digerata de adulţi şi regurgitată 

în gura puilor, iar mai tarziu aceştia o iau direct din 

fundul pungii guturale. 

Mulţi pelicani pescuiesc în grup. Se aşeaza in 

formă de U şi bat din aripi peste suprafaţa apei, 

conducând peştele către apa mica, unde pelicanii nu au 

decât sa se aplece puţin ca să prindă peştele în pungă. 

Pelicanii nu folosesc buzunarul ca să păstreze peştele, 

cum se crede, ci doar ca să îl prindă apoi să se aplece şi 

să deschidă ciocul pentru ca apa să se scurgă si peştele să poată fi înghiţit. Scurgerea apei dureaza 

până la un minut, timp în care există si pericolul ca alte păsari să le fure peştele direct din buzunar. 

Deşi pare o pasăre greoaie şi mai atasata de pamant si apa decat de aer, pelicanul zboara cu 

multa usurinta, alternand bataile incete de aripi cu planari. Se pot ridica la mari inaltimi - pelicanii 

sunt inregistrati zburand adesea la 1000m. 

Oasele lor sunt foarte usoare, cantarind mai putin 

de 10% din greutatea corpului.         

       Pelicanul este si un foarte bun inotator 

ajutat fiind de picioarele late, cu ghearele unite                             

prin piele.  

Corpul mare, relativ uşor, al pelicanilor 

nu le permite sã se scufunde dupã hrana lor, ei 

pescuind numai la adâncimea la care ajung cu 

ciocul si cu gâtul întins. Specii gregare pescuiesc 

în grup, pornind dintr-un şir rãzleţit, care se 
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strânge în cerc, si, bãtând din aripi, aglomereazã pestii. Pelicanii care pescuiesc îsi invârt capul în 

semicerc, cu ciocul deschis. Dacã un 

peste ajunge în cioc si le atinge 

membrana sensibilã din interiorul 

sacului gutural, ciocul se închide din 

reflex. Cei 20-22 l apã cuprinsi în sac 

sunt îndepãrtati prin scuturarea capului, 

iar pestele ia drunul lungului esofag, 

spre stomac. Puii, de asemenea, sunt 

hrãniti cu pesti, la început semidigerati, 

apoi intregi, pe care îi înfuleca din 

punga pãrintilor. 

       Cantitatea de hrana este de 20-

30 kg. Pelicanii se hrãnesc de regulã în 

apele mici, în scãdere, unde se 

aglomereazã peştii, capturând mai uşor exemplarele bolnave de diferite epizotii.  

      Prin îndepărtarea peştilor bolnavi, împiedicã apariţia mortalitãţii în masã si descompunerea 

cadavrelor, contribuind la prevenirea bolilor. În acest sens, exercitând selectia naturalã, pelicanii 

sunt şi sanitarii bălţii.                                              

             Pelicanii sunt pãsãri migratoare, sosind şi plecând în jurul echinoctiului de primãvarã,  

respectiv de toamnã. Cartierele de iernare ale lor sunt in Delta Nilului. Regăsirea inelelor aplicate în 

România dovedeşte urmãrirea unei cãi de migraţiune de-a lungul coastelor vestice a Mării Negre, 

prin Bulgaria si Grecia, spre Anatolia si 

Israel.  

Din pãcate, aceste monumenete ale 

naturii sunt, chiar şi în conditiile existenţei 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunãrii, 

supuse unor presiuni de cãtre factorul 

uman. Pescarii le prigonesc, unii pretinsi 

vânãtori le impuscã din goana barcilor 

înzestrate cu motoare rapide. Dar, trebuie 

sa stim cã pelicanii sunt ocrotiti nu numai 

prin legea cinegeticã, dar sunt si sub 

protectia Coneventiei de la Berna, privind 

conservarea vietii sãlbatice si a habitatelor 

naturale. 

Pelicanul e o specie straveche - de peste 40 de milioane de ani.  Actualmente însa, în Europa 

mai sunt probabil sub 3.500 de perechi clocitoare de pelicani. Fiind nişte păsari extrem de sensibile 

la factorii perturbanţi, protecţia lor înseamna protecţia coloniilor de cuibărit, deoarece deranjarea 

coloniilor duce la părăsirea cuiburilor si întarzierea apariţiei puilor, care nu vor fi pregatiţi pentru 

migraţia de toamna şi vor muri îngheţaţi. 
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Ursul Carpatin 
 

Elev: Prundurel Vlad, clasa a VI-a A 

Îndrumător:  prof. Georgescu Venera 

Şcoala “Rareş Vodă” Ploieşti 

 

 

Ursul Carpatin frapează prin aspectul şi talia 

sa. Se caracterizează prin dezvoltarea excesivă a 

musculaturii cefei şi spatelui, dându-i aspectul unui 

animal cocoşat. Este animal plantigrad, călcând pe 

toată talpa piciorului, similar omului. Centrul de 

greutate se află în laba piciorului. 

Ursul Carpatin este un mamifer omnivor, 

preferând carnea. Se hrăneşte cu plante (jir, ghinde, 

castane, fructe de pădure), insecte (furnici), melci, 

peşte, păsări, mamifere, hoituri. O mare parte din 

alimentația sa este compusă din rădăcini, grăunţe şi 

ierburi. Este recunoscut ca un prădător al câmpurilor 

de cereale, cartofi sau varză. Similar copiilor, adoră 

dulcurile. Este înnebunit după fructele de pădure 

(zmeură, afine, măceşe, mere pădureţe) şi alte fructe, 

dar cel mai mult îi place mierea. Dacă le este foame 

atacă elani, cerbi şi căprioare. Când nu-şi găseşte 

hrana necesară în pădure, coboară până aproape de 

oraşe sau la marginea satelor, scotocind prin 

gunoaie sau făcând adevărate masacre în curțile gospodarilor şi în stâni. Nu sunt legende povestirile 

potrivit cărora ursul o ia la fugă cu o oaie sau cu o vaca la subtioară. Ursul străbate kilometrii întregi 

în căutarea hranei (până la 100 km), revenind întotdeauna pe teritoriul creat pentru a hiberna. 

Urşii sunt animale solitare, care-şi 

străbat teritoriul din primavară pana-n 

toamnă în căutarea hranei. Devin mai 

sociabili în timpul sezonului de 

împerechere, între lunile mai-iulie. Nu au 

duşmani naturali, cu excepţia omului, 

lupului sau a câinilor ciobăneşti, evitând 

animalele cu care nu se poate hrăni. În 

lunile reci, urşii Carpatini se retrag în 

zonele stâncoase, greu accesibile omului, 

în peşteri sau în gropi săpate în pământ, 

pentru a hiberna. Peştera sau spaţiul ales 

pentru hibernare prezintă întotdeauna 

orificiul de ieşire îngustat şi bine ascuns. 

În această perioadă, funcțiile lor vitale 

sunt mult diminuate pentru a economisii 

energie, temperatura corporală li se 

diminuează cu circa 40grade C, iar 

necesarul de substanțe esențiale provine 

din rezervele de grăsime din timpul verii. 

Înainte de pătrunderea în bârlog, ursul 

consumă plante purgative, după care consumă scoarță de raşinoase în amestec cu diferite plante 

care vor forma un adevarat dop la nivelul orificiului anal, astupând complet rectul. În bârlog, ursul 
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stă cu capul orientat spre ieşire pentru a-l părăsi în caz de 

pericol. În interiorul bârlogului işi amenajează patul 

format din muşchi şi cetină, acoperind din interior şi 

intrarea, lăsând doar o deschizătură pentru aerisire. 

Animal corpulent şi musculos, ursul carpatin 

prezintă un cap lat, masiv, de formă rotundă spre ovală. 

Fruntea este bombată. Nasul este scurt, conic, urechile 

rotunjite, iar ochii mici, oblici, cu pupila rotundă şi irisul 

colorat în tandem cu coloritul blănii. Gâtul este scurt, gros 

şi musculos. Spatele este bombat, uşor înclinat către 

omoplați. Coada este scurtă şi puternică(ciot). Picioarele 

sunt lungi, puternice, musculoase şi sunt prevăzute cu tălpi 

scurte(pâna la 30 cm.). Laba picioarelor este prevăzută cu 

gheare curbate, puternice. Ghearele de la nivelul 

membrelor anterioare sunt mai lungi (formând adevărate 

căngi). 

Diferitele subspecii de urs brun se 

găsesc în nordul Asiei, Japonia, Canada, 

Statele Unite şi aproape în întreaga Europă. 

În Statele Unite, ursul brun este cunoscut sub 

denumirea de ursul Grizzly deoarece 

vârfurile firelor sale de păr sunt argintii. Este 

un animal cu o mare putere de adaptare la 

diferite habitate, de la câmpie la păduri şi 

zone subalpine. Preferă zonele montane 

împădurite, greu accesibile, cu copaci 

doborâti sau stânci, dar şi pe cele de deal, 

bogate în livezi cu pomi fructiferi. Ca şi în 

cazul altor mamifere sălbatice, urşii îşi desemnează 

teritorii, de regulă, foarte largi (în funcţie de sursa de 

hrană), care includ văi, cursuri de apă, stâncării şi 

desişuri de pădure. Fiind animale solitare, au tendința 

de a-şi evita confrații, existând rare situații în care îşi 

încalcă reciproc teritoriile. 

Blana este deasă alcătuită din peri moi, mai 

lungi pe faţă, abdomen şi faţa internă a membrelor. 

Lungimea firului de păr variază în funcție de anotimp, 

fiind mai lung (8-9 cm) în lunile decembrie-aprilie-

mai şi mai scurt în lunile iulie-septembrie. Ursul tânăr 

prezintă un guler alb îngust, cu marginile bine 

delimitate, care, o dată cu înaintarea în vârstă, se 

lăţeşte, devenind galben, galben-cafeniu, până se 

închide la nuanţa blănii. Culoarea blănii variază de la 

cafeniu deschis până la negru. Culoarea labelor poate 

fi de la negru la maro-ciocolatiu, cenuşiu, roşu sau 

maro deschis, în funcţie de aria de răspândire. 
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POLUAREA AERULUI 

 

 
 Autor: Elev Constandache Alexandra 

Îndrumător: Prof.  Sîrbu-Iacob Corneliu 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 Botoşani  

Judeţul Botoşani 

 

 
Introducere  

Pământul este înconjurat de un strat de 

gaze, numit atmosferă. Acesta este aerul pe care-l 

inspirăm şi care ne apără de efectul dăunător al 

razelor solare. 

Atmosfera se menţine datorită gravitaţiei, 

astfel încât nu se poate dispersa in spaţiul cosmic. 

Această „manta de gaze”, groasă de circa 500 de 

km ne poate proteja şi de „ploaia” de meteoriţi care 

există în spaţiu. 

In fiecare zi milioane de oameni strabat 

atmosfera cu diferite aparate de zbor, de la baloane 

la avioanele supersonice. Cosmonauţii trec prin 

atmosferă cand se îndreaptă spre cosmos. 

 

Ce este atmosfera? 

            Este formată dintr-un amestec de cca. 10 

gaze diferite, în mare parte din azot (78%) şi oxigen (21%). Oxigenul este indispensabil respiraţiei 

vegetale şi animale, fenomenul de oxidare reprezenta principala sursa de energie în procesele vitale.  

            Bioxidul de carbon din aer intervine in asimilaţia clorofiliană, iar azotul atmosferic 

reprezintă una din verigile circuitului azotului in natură. Acel 1%  rămas este format din alte gaze 

cum ar fi argon, dioxid de carbon, heliu şi neon. Toate acestea sunt gaze neutre, adică nu intră în 

reacţie cu alte substanţe. Mai există urme de dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon şi ozon 

(O3), precum şi vapori de apă. Atmosfera conţine şi poluanţi, cum ar fi unele gaze nocive, fum, praf 

şi cenuşă vulcanică. 

 

Atmosfera in pericol! 

Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a 

menţinut timp de milioane de ani, este ameninţat continuu de 

activitatea omului.  

În ultimii 200 de ani procesul de industrializare 

globală a dereglat raportul de gaze necesar pentru echilibrul 

atmosferic. Arderea carbunelui şi a gazului metan a dus la 

degajarea unor cantităţi enorme de dioxid de carbon şi alte 

gaze, iar dezvoltatrea agriculturii a determinat acumularea 

unor cantităţi mari de metan şi oxizi de azot în atmosferă. 

În fiecare an peste 1 miliard de tone de astfel de 

materiale intră în compoziţia atmosferei prin aceste procese. 

Poluanţii au tendinţa de a se găsi numai în anumite zone. 

            Mai mult de 80% din dioxidul de sulf, 50% din oxidul 

de azot, şi intre 30 şi 40% din materia poluantă emanată în 
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atmosferă de către SUA, sunt produse de combustibili 

fosili, centrale electrice, boilere industriale şi furnale 

reziduale; 80% din monoxidul de carbon şi 40% din 

oxidul de azot şi hidrocarburi rezultă din arderea 

gazului şi a combustibililor diesel. 

Înaltele coşuri de fum pe care le folosesc 

industriile şi filtrele lor nu îndepărtează substanţele 

poluante doar prin propulsarea lor în straturile înalte 

ale atmosferei, aşa că se consideră posibilitatea să se 

reducă concentraţia agenţilor poluanţi în arealul 

respectiv, în locul unde se produc. Poluanţii pot fi însă 

transportaţi la mari distanţe de locul originar al 

emisiei, şi pot produce efecte adverse în alte areale. 

Emisiile de sulf şi de azot din America centrală şi de 

est, cauzează ploi acide în statul New York, New 

England şi în estul Canadei.  

Efecte similare au fost semnalate şi în Europa. 

Emisiile de dioxid de sulf şi reacţiile de formare ale 

acidului sulfuric pot fi de asemenea responsabile 

pentru atacul asupra stâncilor şi a rocilor la mari 

distanţe de sursa de poluare.  

 

           Efectele poluării aerului 

             

           Smogul 

           Reprezintă un amestec de ceaţă şi particule de fum formate când umiditatea este crescută, iar 

aerul este atât de calm încât fumul şi emanaţiile se acumulează lângă sursele lor.    

           Smogul reduce vizibilitatea naturală şi adesea irită ochii şi căile respiratorii, iar din cercetări 

recente rezultă că este cauza a mii de decese anual. În 

aşezările urbane cu densitate crescută, rata mortalităţii 

poate să crească în mod considerabil în timpul 

perioadelor prelungite de expunere la smog, mai ales 

când procesul de inversie termică realizează un plafon 

de smog deasupra oraşului. Smogul fotochimic este o 

ceaţă toxică produsă prin reacţia chimică între emisiile 

poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al 

acestei reacţii este ozonul. În timpul orelor de vârf în 

zonele urbane concentraţia atmosferică de oxizi de azot 

şi hidrocarburi creşte rapid pe măsură ce aceste 

substanţe sunt emise de automobile sau de alte vehicule. 

În acelaşi timp cantitatea de dioxid de azot din 

atmosferă scade datorită faptului că lumina solară 

cauzează descompunerea acestuia în oxid de azot şi 

atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinaţi cu 

oxigenul molecular formează ozonul. Pe măsură ce se 

apropie mijlocul zilei, concentraţia de ozon devine 

maximă, cuplat cu un minimum de oxid de azot. 

Această combinaţie produce un nor toxic de culoare 

gălbuie cunoscut drept smog fotochimic. Smogul apare adesea în zonele oraşelor de coastă şi este o 

adevărată problemă a poluării în mari oraşe precum Atena, Los Angeles, Tokyo. 
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           Ploaia acidă 

           Este un tip de poluare 

atmosferică, formată când oxizii de 

sulf şi cei de azot se combină cu 

vaporii de apă din atmosferă, 

rezultând acizi sulfurici si acizi 

azotici, care pot fi transportaţi la 

distanţe mari de locul formării, şi care 

pot precipita sub forma de ploaie. 

Ploaia acidă este în prezent un 

important subiect de controversă 

datorită acţiunii sale pe areale largi şi 

posibilităţii de a se răspândi şi în alte 

zone decât cele iniţiale formării. 

Dintre efectele sale dăunătoare putem  

enumera: erodarea structurilor, 

distrugerea culturilor agricole şi a 

plantaţiilor forestiere, ameninţarea 

speciilor de animale terestre dar şi acvatice, deoarece puţine specii pot rezista unor astfel de 

condiţii, deci in general distrugerea ecosistemelor. 

            Studii publicate in 1996 sugerează faptul ca pădurile şi solul forestier sunt cu mult mai 

afectate de ploaia acidă decât se credea prin anii ’80, şi redresarea efectelor este foarte lentă. În 

lumina acestor informaţii, mulţi cercetători cred că amendamentele din 1990 în vederea reducerii 

poluării şi a purificării aerului, nu vor fi suficiente pentru a proteja lacurile şi solurile forestiere de 

viitoarele ploi acide.  

 

            Dispariţia stratului de ozon 

            Stratul de ozon este o regiune a atmosferei 

cuprinsă între 19 şi 48 km altitudine.                        

            Ozonul se formează prin acţiunea razelor 

solare asupra oxigenului. Aceasta acţiune are loc de 

câteva milioane de ani, dar compuşii naturali de azot 

din atmosfera se pare ca au menţinut concentraţia de 

ozon la un nivel stabil. Concentraţii ridicate la nivelul 

solului sunt periculoase si pot provoca boli pulmonare. 

Cu toate acestea însă, datorită faptului că stratul de 

ozon din atmosferă protejează viaţa pe Terra de 

radiaţiile solare, acesta este de o importanţă majoră. 

De aceea, oamenii de ştiinţă au fost îngrijoraţi când au 

descoperit în anii ’70 că produsele chimice numite 

cloro-fluoro-carburi folosite îndelung ca refrigerenţi si 

in spray-urile cu aerosoli sunt o posibilă ameninţare a 

stratului de ozon. Eliberate in atmosfera, aceste 

chimicale se ridică şi sunt descompuse de lumina 

solară, clorul reacţionând şi distrugând moleculele de ozon. Din aceasta cauză folosirea acestor 

compuşi chimici a fost interzisă in Statele Unite şi nu numai.  

Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza creşterea numărului de cancere de piele si a 

cataractelor, distrugerea de anumite culturi, a planctonului şi creşterea cantităţii de dioxid de carbon 

datorită scăderii vegetaţiei. Începând din anii ’70 cercetătorii ştiinţifici care lucrau în Antarctica au 

detectat o pierdere periodica a stratului de ozon din atmosfera. Studiile ulterioare realizate cu  

sateliţi meteorologici indică faptul ca procentul total de ozon de deasupra zonei Antarctice este in 

declin. Zborurile pe deasupra regiunilor Arctice au descoperit o problemă asemănătoare. 



 

 
75 

 

Efectul de seră  

            Reprezintă încălzirea atmosferei Pământului din cauza ca anumite gaze, ca dioxidul de 

carbon si monoxidul de azot împiedică răcirea porţiunii de pe Pământ unde este noapte. 

            Agenţii poluanţi din atmosferă (vaporii de apa, dioxidul de carbon, metanul, dioxidul de azot 

si unele tipuri de cloro-fluoro-carburi) împiedică disiparea căldurii produse la nivelul solului în 

spaţiu. Căldura este radiată din nou spre suprafaţa Pământului care este încălzită suplimentar. În 

condiţii naturale vaporii de apă sunt cei mai eficienţi în producerea efectului seră. Ca şi în cazul 

distrugerii stratului de ozon şi efectul de seră  este un bun exemplu legat de modul în care 

activitatea umană poate degrada mediul la scară planetară. 

            Efectul de seră poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi prin 

reîmpăduriri, plantele absorbind dioxidul de carbon şi transformându-l prin procesul de fotosinteză 

în biomasă. 

 

            Concluzii 

            Trebuie să înţelegem 

până nu este prea târziu că 

mediul poate fi adaptat şi 

organizat pentru a răspunde 

nevoilor indivizilor, ceea ce 

presupune preluarea chibzuită 

din natură a unor resurse şi 

prelucrarea lor pentru a deservi 

populaţia. Aceasta dependenţă 

cunoaşte un mare grad de 

reciprocitate, datorită faptului 

ca nevoile umane se adaptează 

într-o măsură mai 

mare sau mai mică mediului. 

Asigurarea unei calităţi 

corespunzătoare a mediului, 

protejarea lui - ca necesitate 
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supravieţuirii si progresului - reprezintă o problema de interes major si certa actualitate pentru 

evoluţia sociala. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative 

ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia. 

             Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se 

accelerează dezvoltarea industriala, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs si 

utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în 

mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale. 

            Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel mondial, 

fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Acest 

lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale obiective adoptarea unor 

soluţii de diminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în ansamblu. Din aceste 

considerente TREBUIE să avem grijă de zestrea naturală care o lăsăm moştenire urmaşilor noştri pe 

„planeta albastră”. 

 

             

           Bibliografie: 

1. Colecţia revistei „Ştiinţă şi tehnică”, 2007. 

2. Colecţia revistei „Terra Magazin”, 2008.  
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Egreta albă 

 

Stănescu Mădălina - Clasa:a VI-a A 

Îndrumator prof. Venera Georgescu  

Şcoala ”Rareş Vodă” Ploieşti 

 

Descriere  

Corpul lor este acoperit cu pene albe, având 

strălucirea fulgilor de nea. Pe cap, pe spate şi pe coadă au 

pene ornamentale lungi, fiind spintecate, numite "egrete" sau 

"crose", îndoite la vârf, ca un croset de împletit, de unde le 

vine şi numele. Penajul este alb uniform, cioc alungit de 

culoare galben-portocaliu. 

  

Familia  

Pasărea traieşte în colonii şi îsi face cuibul prin sălcii 

scunde, sau pe trestiile bătrâne, la înaltimea de 1-5 m 

deasupra nivelului apei.  

 

Înmulţirea  

Femela depune în lunile aprilie-mai, 3-4 ouă 

albastru-verzui deschis, a caror clocit este asigurat de 

ambii parteneri. Puii ies după o incubaţie de 25-27 de 

zile. Îi hrănesc cu diferite vietăţi mici de apă: peştişori, 

broscuţe, lipitori şi diferite insecte. 

 

Habitat 

Se întâlneşte în anotimpul cald 

îndeosebi în Delta Dunării. Cuibareşte prin 

întinderile de stuf, în locuri mai putin expuse 

inundaţiilor, ferite de zgomot şi de acţiunea 

umană. Toamna se retrage pentru iernare 

înspre Marea Mediterană, unele exemplare 

ramânând în zona apelor neîngheţate în 

regiunea estica a Deltei Dunării, in iernile 

blânde. 

 

Generalitati  

Specie protejată, în prezent fiind împuţinată datorită vânării în trecut pentru penele ei 

ornamentale dar şi în urma modificarilor habituale facute de către om. Specie ce se acomodează 

greu cu prezenţa omului în mediul său de viată. 
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Legenda egretei albe  

De demult, de pe vremea când faraonii 

stăpâneau Egiptul, mai dăinuie şi până în zilele 

noastre unele desene şi sculpturi care înfaţişează 

nişte păsări ce seamana cu egreta de astazi: sunt 

păsările Ibis, venerate de egipteni, ca păsări rare 

şi sfinte. 

În faţa unor temple antice, statuia unui 

om cu cap de şoim reprezintă pe Horus, fiul 

zeului Ossiris şi al zeiţei Issis, născut în apele 

Nilului.  

Legenda spune că în Etiopia, o ţara 

situată în sudul Egiptului, printul Ankh s-a 

îndragostit de Karin, frumoasa fată a unui vestit 

bijutier din ţinutul marilor lacuri din Africa 

Centrală. Frumoasă, înteleaptă, tandră, blândă, 

bună şi generoasă, Karin parca era sortită să-i 

fie soţie lui Ankh! Într-adevăr, se facu o nuntă 

mare ce a ţinut trei zile şi trei nopţi. Alaiul s-a 

pornit spre ţara lui Ankh, unde acesta urma să 

devină rege al regilor! 

Dintre toţi şi toate, prinţesa Karin se 

remarcă prin farmecul veşmântului ei de un alb 

strălucitor, ţesut cu migală din fire de argint. 

Fascinat de frumuseţea ei, Horus a răpit-o pe 

Karin, iar războinicii le-au răpit pe frumoasele 

dansatoare. 

Strigătele disperate şi zăngănitul 

de arme au fost oprite de Marele Vraci, 

care, tinând în mână o stea strălucitoare, 

i-a orbit pe năvălitori. Ca prin minune, la 

un semn al vraciului, spre cer s-au înalţat 

un stol de păsări cu penaj alb strălucitor: 

erau sufletele dansatoarelor şi al prinţesei 

Karin, transformate în egrete . Egreta 

mare era sufletul lui Karin, iar egretele 

mici, sufletele frumoaselor dansatoare. 

Ele şi-au luat zborul spre sudul Africii, 

de unde, spre primavară s-au îndreptat 

spre Delta Dunării, un loc mult mai 

primitor decat locurile fierbinţi din 

deşerturile africane. 
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Cavalerul negru 

-cocoşul de munte – 

 

 
Popa Ştefania Iulia 

Şcoala   „Rareş Vodă ” Ploieşti 

Îndrumator profesor Venera Georgescu 

 

 
Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este o specie de păsări din familia fazanului 

(Phasianidae), ordinul Galliformes. O pasăre foarte 

sperioasă, care se poate vedea rar în natură. 

Cele două sexe se deosebesc evident, nu prin 

mărime dar mai ales prin culoarea penajului. 

Masculul este mai mare, atingând o greutate de 4-5 

kg deschiderea aripilor măsoară 90 de cm, iar înălţimea 

ajungând la 1 m. Are culoarea dominantă închisă, aparent 

neagră. Gâtul, spatele  şi aripile sunt cu nuanţe de maro. 

De jur împrejurul ochilor are pielea de culoare roşu aprins. 

Ciocul, care devine din ce în ce mai puternic odată cu 

vârsta, este asemănător cu al păsărilor de pradă. Coada 

desfăcută are formă de evantai şi este compusă din 16-18 

pene mari, dublate pe dedesubt. Este de culoare neagră cu 

dungi ruginii tivite alburiu. Pe piept are nuante de verde, 

cu sclipiri metalice, albastrui. Pe umărul  aripilor are câte 

o pată albă. Picioarele sunt  brune închis , încălţate cu 

varzobi (solzi  ca un pieptene pe margini până la degete), care îi ajută să calce pe deasupra zăpezii 

fără să se scufunde. La degete are gheare relativ puternice. 

Femela, denumită găină sau gotcă (nume derivat din sunetele pe care le scoate), are o înălţime 

de 60 cm, este mult mai mică decât masculul, cântărind numai 2,5 kg, iar deschiderea aripilor 

măsoară 70 cm. Are culori mai şterse decât cocoşul: maro ruginiu, cu pete mărunte negricioase pe 

fiecare pană. Aceste tonuri sobre  reprezintă un mijloc de apărare (pasărea reuşind să se piardă uşor 

în mediul înconjurător).  

Cocoşul de munte are văzul şi auzul foarte bune, simţuri cu ajutorul cărora îşi păzeşte viaţa. 

Este foarte vigilent, cu atât mai mult cu cât este solitar convins. 

Puii au deja  timpuriu culoarea femelei adulte cu o pată neagră specifică pe cap. Mai târziu, 

prin luna august,în funcţie de sex începe să schimbe culoarea penajului. 

Ouăle cocoşilor de munte au mărimea oului de găină domestică,însă culoarea lor este albă, 

punctată cu brun. 

În fiecare an, la începutul primăverii, turiştii şi 

vânătorii urmăresc cu binoclul fascinantul dans în haină 

de nuntă adresat gotcăi, un dans ritual, sălbatic, 

transmis întocmai din generaţie în generaţie.                                                                                            

Locurile de bătaie se schimbă în fiecare 

primăvară, uneori într-o pădure deasă, alteori în rarişte 

de pădure bătrână. Cu  zece zile înainte, seara, vin 

cocoşii în zbor şi se aşează câte unul în vârful brazilor 

uscaţi. Dimineaţa în zori începe dansul. Cocoşul cântă 

‘’ bate toaca ‘’  - stranie chemare a gotcilor,    ‘’ toaca-

toaca ‘’ . După 3-4 secunde, un sunet scurt anunţă 

sfârşitul tocilatului, apoi cântă din nou. Dublând 

chemarea, atunci  ochii lui se închid şi urechile se 
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astupă, iar pasărea se cufundă în deliciul înşelător al visării. 

O dată cu revărsarea zilei, vin şi găinile, cocoţându-se în grabă, ori aşezându-se pe jos în 

iarbă în poieniţă raspunzându-le  ,, got – got ‘’ . Cocoşii coboară din copaci,apoi când sunt doi-trei 

rivali  se pregătesc de luptă, lovindu-se cu aripile, 

proptiţi piept la piept, cu lovituri de ciocan (aripi 

şi picioare), până când iese cu capul însângerat, cu 

penele smulse, cu gâtul jumulit. Biruitorul se 

apropie de gotcă. Acest spectacol se termină  când 

unul din cei doi rivali se prăbuşeşte la pământ, ca 

un ghem în îmbrăţişarea morţii ! 

Cocoşii de munte nu se rotesc seara ci 

numai dimineaţa şi aceasta durează uneori 3-4 

saptămâni. Cu bătăi mari de aripi, nunta îşi 

schimbă locul la  mari depărtări, ceea ce îi fereşte 

de primejdia vânătorii şi le asigură înmulţirea. În 

cele din urmă cocoşii şi gotcile se despart pentru 

un an. Gotcile îşi fac singure cuibul lângă 

trunchiul unui copac, depun 6-10 ouă, le cloceşte, 

iar după 24 zile ies puii, pe care-i hrănesc cu 

muguri de brad şi fructe de pădure. 

Cocoşul de munte trăieşte în pădurile 

întunecoase (la altitudine de 1500-1800), cu ierni aspre şi lungi, 

cu multă zăpadă şi  veri scurte şi răcoroase. De aceea este numit 

veritabilul ‘’ cavaler al înălţimilor ‘’. 

Arealul lui de răspândire este frecvent Europa Centrală 

unde poate fi întâlnit numai în regiunile de munte împădurite, 

puţin circulate. Ţările unde poate fi întâlnit cocoşul de munte 

suntAustria, Elveţia, Slovenia, România şi Germania. În 

Germania, în Scoţia sau Siberia, cocoşul de munte sta pe lista 

animalelor periclitate de dispariţie, fiind interzisă vânarea lui. 

Cocoşul de munte trăieşte mai mult în luminişurile  pădurilor de 

foioase sau de conifere cu vegetaţie abundentă în munţii Alpi, 

Mittelgebirge şi Carpaţi din Europa ca şi taiga din Asia de Nord. 

IUCN apreciază populaţia cocoşilor de munte între 1,5 şi 2 

milioane de păsări. 

Acest vânat preferă hrana de natură vegetală (fire de 

iarbă, seminte de buruieni, fructe de pădure), dar este binevenită 

şi hrana de origine animală (insecte, larve, râme, ouă de furnici). 

Pe lângă ele înghite nisip pentru digestie. 

Datorită frumuseţii sale şi pentru că s-au rărit foarte mult 

în pădurile din ţara noastră, cocoşul de munte, ca şi gotca şi puii 

sunt ocrotiţi prin lege. În natură, ei sunt atacaţi de păsări 

răpitoare, care însă nu-i pot pustii, cum ar face omul dacă nu 

respectă legea! 
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Tisa (Taxus Baccata) 

Elev: Radu Iulia Delia - Clasa a VIII-a B 

Profesor îndrumator: Venera Georgescu  

Şcoala “ Rareş Vodă“  Ploieşti 

 

TISA (Taxus Baccata) este un arbore puţin 

înalt (cca. 12 m). Odinioară era mult mai  răspândit 

prin pădurile noastre, dar a fost tăiat pentru lemnul  

valoros, in prezent este o specie ocrotită si declarată 

monument al naturii. Adeseori se plantează prin  

parcuri si grădini ca specie ornamentală.  

Lemnul său de culoare roşcată, greu şi dur, 

deosebit de rezistent, este din ce în ce mai căutat 

pentru industria mobilei, sculptură etc. Datorită 

calităţilor lemnului, oamenii l-au utilizat încă din  

cele mai vechi timpuri la confecţionarea unor obiecte 

de folosinţă îndelungată.  

 

Rădăcina  

Rădăcina se formează încă din embrion. Radicela 

este primul organ care apare primăvara după încolţire. Ea 

creşte în medie cu 3 mm în 24 de ore. Rădăcina pătrunsă 

în sol se dezvoltă sinuos şi fără perişori sugători, formând 

în primul an 2-3 ramificaţii de 15-20 cm, dar nu sunt încă 

suficient de lungi pentru a rezista la descălţarea provocată 

iarna de îngheţuri şi dezgheţuri repetate, care smulg treptat 

planta până ajunge cu tulpina culcată pe sol.  

În anii următori, rădăcina realizează creşteri mai 

mari şi descălţarea nu se mai produce. Rădăcinile se 

îngroaşă mult la maturitate. 

 

Tulpina  

Tulpina, pornită din sămânţă, se ridică 

vertical (ortotrop), iar ramificaţiile cresc lateral  

(plagiotrop), cele de ordin superior înclinându-se 

până ajung pendente. Butăşirea unui lujer 

ortotrop fără îndepărtarea mugurelui terminal 

duce la formarea unui puiet ortotrop, iar 

butăşirea unui lujer plagiotrop produce un puiet 

la fel, în formă de tufă fără nici un lujer ortotrop. 

Butaşii pendenţi produc tufe pitice.                     

La tisa comună coaja brună, solzoasă, se 

exfoliază la maturitate în plăci. Lemnul are 

rezistenţă mare la putrezire, este dur şi casant, dar 

la lujerii plagiotropi este mai elastic. 



 

 
82 

 

Frunzele  

Frunzele sunt dispuse spiralat. Au o lungime de 

1,5-3 cm şi 2-2,5 mm lăţime. Sunt în formă de ace, 

liniare, moi, plate, iar la bază sunt îngustate într-un 

peţiol scurt, adesea răsucit decurent pe lujer. Pe acelaşi 

lujer frunzele sunt mai lungi la mijlocul lui şi mai scurte 

la capete. Solzii de iarnă se desprind şi cad după 

deschiderea mugurilor de primăvară, dar cei de vară nu 

dispar după pornirea celei de a doua creşteri, ci se deşiră 

prin creşterea în lungime a axului.  

Pe faţa inferioară a frunzelor sunt dispuse 

stomatele, dar ele nu formează niciodată dungi albe ca la 

brad. 

 

Mugurii  

Mugurii se dezvoltă în verticil la fiecare 

nod. Până la 10-12 ani puieţii dezvoltă muguri 

axilari numai foliacei, care sunt mai mici. 

Mugurii florali masculi au formă sferică şi sunt 

mai deşi (cam 10 pe un cm lungime), iar cei 

femeli au formă conică şi sunt mai rar.       

De regulă, planta are un singur mugur 

ortotrop, cel terminal, dar, accidental, mai pot 

apărea astfel de muguri pe axul ortotrop. 

 

Florile 

Florile sunt unisexuate, tisa fiind prima care înfloreşte 

şi rezistă la gerurile târzii dacă polenizarea este terminată. 

Primele flori apar la baza lujerilor, iar după 2-3 săptămâni apar 

şi cele din vârful lor. Înfloririle se produc în februarie până în 

aprilie.  

      Florile femeiesti sunt solitare, pe lujerii scurţi acoperiţi 

cu solzi mici, inbricaţi.  

Floarea este redusă la o singură carpelă cu trei verticile, având 

un singur ovul terminal, erect, astfel încât apare un singur 

stigmat.  

      Florile barbatesti sunt compuse din 6-14 stamine, fiecare 

cu câte 4-8 saci polenici. Se dezvoltă în axilele frunzelor anului 

precedent. Polenul nu are saci aeriferi, polenizarea nu se realizează cu ajutorul insectelor, ci prin 

răspândire până la aproximativ 100 de metri distanţă.  
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    Polenul este căutat de albine, care însă nu 

vizitează şi exemplarele femele. Dacă distanţa dintre 

exemplare se sexe opuse este mai mare de 100 m, 

rodirea va fi foarte slabă. O tisă fructifică plenar 

dacă are un exemplar mascul la o distanţă sub 10 m. 

La exemplarele izolate de tisă s-au putut observa 

câteva seminţe dezvoltate prin apomixie (fără 

polen), sau cu partenocarpie (cu polenul altor 

specii).  

La crearea de boschete sau liziere de tisă se 

pot planta chiar 10 exemplare femele la unul 

mascul. 

Sămânaţa este înconjurată de un aril roşu, 

singura parte netoxică a plantei, pe care o consumă păsările, contribuind la răspândirea seminţelor.  

 

 

Temperatura 

Tisa suportă bine temperaturile extreme atât 

din timpul verii, cât şi din timpul iernii, precum şi 

gerurile târzii sau timpurii, deci poate fructifica în 

fiecare an. Uneori puieţii cresc mai bine în culturile 

din câmp decât în sere încălzite, iar butaşii mai bine 

în solarii mici decât în sere sau solarii spaţioase. 

Cele acoperite cu folii de material plastic nu sunt 

indicate, deoarece, vântul introduce înăuntru aer 

uscat care produce uscarea butaşilor. 

 

 

 

 

Lumina 

Tisa este arborele de cea mai mare 

umbră, iar în popor i se spune şi „bradul 

negru”, sugerând preferinţa ei pentru umbra 

deasă, la care poate trăi o mie de ani. Totuşi la 

umbră prea deasă se pot usca părţi însemnate 

din coroană, mai ales vârfurile ortotrope, mai 

iubitoare de lumină. Ea este o plantă mai 

delicată, în primul an puieţii nu suportă lumina 

directă, aşa încât în pepiniere se pun umbrare 

care să reducă lumina cu 50% între orele 9-15. 
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Pisica sălbatică europeană 

 

Elev: Kelesidis Evgnosia-Alexandra – cls. a VI-a A 

Profesor îndrumător: Georgescu Venera 

Şcoala cu cls. I-VIII „Rareş Vodă” Ploieşti         

 

 

Pisica sălbatică europeană,  “Felis silvetris 

silvetris” este un animal protejat din Romania, deci pe 

cale de dispariţie din cauza vânătorii pentru blana sa 

frumoasă. Este mai mare  decât o pisică obisnuită, de 

casa, are o greutate de 4-8 kg şi o lungime  de 55-70 cm. 

Capul este mai mare, mai greu şi are urechile  

mai scurte dispuse mai degrabă  orizontal decât vertical, 

spre deosebire de cele ale pisicii domestice.are picioare 

scurte, coada masoară 25-35 cm lungime, lăsată să 

atârne, deloc subţire, cu cerculeţe negre şi se termină cu 

vârf negru.  

Pisica sălbatică are un aspect mai puternic, mai 

mare, are labele late spre deosebire de cele ale unei 

pisici de rasă. Pisica salbatica trăieste 12-15 ani, vârsta 

stabilindu-se după tocirea dentiţiei. Miaună asemenea 

pisicii domestice, mai ales în perioada de împerechere 

când indivizii de sexe diferite se cheamă. Când este 

atacată se strânge ghem, mirâie ameninţător şi pufăie 

("scuipă"). Văzul şi auzul sunt excelente, mirosul mai puţin.  

Blana lor poate avea culoarea unei pisici domesticite precum roscat, cu dungi negre sau 

albăstru-gri. Pe gât, abdomen şi zone ale pieptului blăniţa este albă. Are părul lung de 2,5-4 cm, 

poate fi moale şi gros. Are auzul şi simţul olfactiv foarte bine dezvoltate iar acuitatea vizuală este 

excelentă. Are mustăţi groase şi extrem de sensibile care ajută la vânătoare. 

Această felină se 

adaptează uşor în păduri şi zone 

friguroase. Este un animal 

solitar. Ziua doarme şi seara 

vânează. Teritoriul său de 

vânătoare se întinde pe o 

suprafaţă de aproape 3 kilometri 

pătraţi. În fiecare zi îşi verifică 

teritoriul, alungându-şi 

potenţialii invadatori. Nu face 

mofturi la mâncare, din meniul 

său zilnic fac parte toate tipurile 

de mamifere mici, păsări sau 

rozătoare însă nu refuză nici 

reptilele, şopârlele, şerpii sau 

http://www.animalutul.ro/pisica/rase-pisici/
http://www.animalutul.ro/pisica/rase-pisici/
http://www.animalutul.ro/pisica/rase-pisici/
http://www.animalutul.ro/mamifere-mici/
http://www.animalutul.ro/mamifere-mici/
http://www.animalutul.ro/mamifere-mici/
http://www.animalutul.ro/mamifere-mici/
http://www.animalutul.ro/mamifere-mici/
http://www.animalutul.ro/reptile/specii-de-reptile/serpii-verzi-opheodrys-astivus/47/
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iepuri. Dacă nu reuşeşte să vâneze, se înfruptă din carcasele mai mari lăsată de animale de pradă. 

Nu se teme de bursuci sau vulpi. 

Unde sunt pescari, acolo sunt şi pisicile sălbatice europene! Au un stil propriu de vânătoare, 

asemanator celui practicat de pisicile de casă: stau la pândă pentru a-şi surprinde prada. Însă 

totodată, se caţără în copaci de unde atacă păsări şi căprioare. Din păcate, în timp ce întrunesc multe 

caracteristici similare cu pisicile de casă, pisicile sălbatice europene nu pot fi domesticite. 

Duşmanul său este râsul.  

Perioada de împerechere are loc 

iarna târziu, de obicei prin lunile februarie 

şi martie. În această perioadă, masculii 

atrag femelele prin strigăte puternice, 

pentru a-şi face simţită prezenţa în rândul 

femelelor. Ca în cazul tuturor felinelor şi 

aceşti masculi se bat pentru teritoriu şi 

pentru dreptul de a se împerechea iar 

femela anunţă masculul că e gata de 

împerechere rostogolindu-se în faţa lui şi 

miorlăind. Perioada de împerechere 

durează o săptămână. 

Femelele fac pui o singură dată pe 

an, după o perioadă de 53-70 de zile de gestaţie. Pisica se ascunde în peşteri pentru a aduce pisoii pe 

lume. Puii deschid ochii la 9-11 zile de la naştere. La 3-4 săptămâni deja învaţă să se apare cu dintii 

şi ghearele împotriva cotropitorilor.  

La vârsta de 6 săptămâni sunt înţărcaţiiar la 2 luni trebuie să înveţe să vâneze. Rămân alături 

de pisica mamă până la vârsta de 6-8 luni. O femelă naşte de 2 ori în cursul unui an numai dacă şi-a 

pierdut puii prea devreme.  

Trăieşte în păduri dese, dar preferă 

domenii deschise, situate în platouri la 300-

450 m altitudine, precum şi în zone stâncoase 

în cazul în care vânează. Poate fi întâlnită în 

pădurile de foioase precum şi în cele de 

arbuşti, sau în pădurile din Scoţia sau 

Ungaria. Din păcate, populaţiile de pisici 

sălbatice europene s-au diminuat considerabil 

de-a lungul anilor.  

Conform informaţiilor oferite de 

asociaţiile de vânători europeni, pisica 

salbatica europeana vânează iepuri, fazani, 

potârnichi, animale de companie, devenind o 

pacoste la casa omului. Oamenii au început să 

le vâneze, pisicile sălbatice ajungând pe cale de dispariţie.  

 



Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi – 

„Plante, animale, arii protejate în România” 
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Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi – 

„Plante, animale, arii protejate în România” 
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Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi – 

„Plante, animale, arii protejate în România” 
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Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi – 

„Plante, animale, arii protejate în România” 
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Imagini de la prima ediţie a simpozionului interjudeţean pentru elevi – 

„Plante, animale, arii protejate în România” 
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