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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 „Terra – casa mea” 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 III-a a acestor simpozioane care va avea loc în 2012. 
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OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor IIoonn  DDuummiittrraacchhee 

                  Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                        Profesor informatică MMiihhaaeellaa  GGaavvrriillooiiuu 

  

CCOOOORRDDOONNAATTOORR::    Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa 

  
 CCoollaabboorraattoorrii:: prof. IIoonn  BBaaddeeaa  Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti                            

            prof. LLuummiinniiţţaa  CCoorrnneeccii SAM „Ing. Gh. Pănculescu” 
                                                                 Vălenii de Munte 

                               Prof. IIoonn  BBaanncciiuu Şcoala „Radu Stanian” Ploieşti 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  IIMMPPLLIICCAATTEE::  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

              Insp. Şc.General:  prof. Gheorghe Borovină 
              Insp. matematică:  prof. Felicia Georgescu 
              Insp. matematică:  prof. Sorin Bucur 

MMOOTTTTOO......  
„ Există şi matematici pure, şi matematici aplicate. În matematicile   pure, 

cercetătorul face "ccuumm  ttrreebbuuiiee,,  ccee  ppooaattee"; în matematicile aplicate, face "ccee  

ttrreebbuuiiee,,  ccuumm  ppooaattee"........””  

GGrriiggoorree  MMooiissiill  

AARRGGUUMMEENNTT::    
   În societatea contemporană succesul  are  la  bază oamenii care  ştiu  să 

comunice,  să  gândească  şi să raţioneze  eficient, să  dezvolte  problemele  de  viaţă,  
să  opereze   cu   date multiple, să  colaboreze  în  echipe  şi  să  demonstreze  o 
puternică motivare pentru ceea ce fac.  

   Pentru formarea competenţelor necesare străbaterii drumului spre cheia 
succesului trebuie să  creem elevilor noştri posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa  
în toate domeniile vieţii şcolare şi personale, să  le  permitem  alegerea  metodei  
potrivite, dintr-o diversitate de metode cunoscute, să-i îndrumăm pentru a putea să 
acţioneze la cele mai ridicate standarde. 

   Desfăşurăm anul acesta ediţia a II-a a simpozionlui, sperând să devină o 
tradiţie, din dorinţa de a spori motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii, de a 
le schimba acestora optica faţă de ,,viitorul  incert”, de a apropia teoria de practică 
şi de cotidian. 

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 
muzică, poezie, 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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Miracolul numerelor lui Fibonacci 

AAuuttoorr::  ŞŞaarrppee  AAddrriiaann  NNiiccoollaa,,  ccllaassaa  aa  XX--aa  
CC..  NN..  ““FFeerrddiinnaanndd  II””  BBaaccăăuu  
PPrrooffeessoorr  IInnddrruummăăttoorr::LLiilliiaannaa  UUrrssaacchhee  
 

  

Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare număr se obţine din suma 

precedentelor două din şir. Primele 10 numere ale şirului lui Fibonacci sunt: 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 

Pentru a fi posibil acest şir primele două numere au trebuit predefinite(1 şi 1). 

 

CCC iii nnn eee    aaa    fff ooo sss ttt    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii ???    

Fibonacci (1170 - 1240) este unul dintre cei mai mari matematicieni europeni ai Evului 

Mediu. S-a născut în Pisa, un  oraş italian faimos pentru turnul său înclinat. A cunoscut mulţi 

negustori arabi şi indieni şi a deprins ştiinţa lor aritmetică, precum şi scrierea cifrelor arabe. 

Fibonacci este cunoscut ca fiind unul dintre primii introducători ai cifrelor arabe în Europa, cifre pe 

care le folosim şi în zilele noastre : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

ŞŞŞ iii rrr uuu lll    lll uuu iii    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    şşş iii    ccc rrr eee aaa ţţţ iii aaa    

Până şi natura ce ne înconjoară este în strânsă legătură cu acest “Ș ir miraculos”, el denotând 

că nimic nu este la inamplare. 

Iată câteva exemple concrete ale aplicării Şirului lui Fibonnaci în viaţa de zi cu zi: 

   

   

CCC ooo rrr ppp uuu lll    uuu mmm aaa nnn       

Mâna umană are 5 degete, fiecare deget 

având 3 falange separate prin 2 încheieturi. 

În medie, dimensiunile falangelor sunt: 2cm, 3cm, 

5cm. În continuarea lor este un os al palmei care are 

în medie 8 cm. 
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CCC ooo ccc hhh iii lll iii aaa    mmm eee lll ccc uuu lll uuu iii       

Forma cochiliei urmează o spirală extrem de reuşită, o 

spirală extrem de greu de realizat. Fiind studiată mai în 

amănunţime, s-a ajuns la concluzia că această spirală 

urmăreşte dimensiunile date de Ș irul lui Fibonacci:  

-pe axa pozitivă: 1, 2, 5, 13, şamd... 

-pe axa negativă: 0, 1, 3, 8, şamd. 

 

 

Un alt exemplu al aplicării Şirului lui Fibonacii în lumea reală ar fi faţa umană.  

Ea este caracterizată, din punct de vedere estetic prin câteva dimensiuni principale:  

-distanț a între ochi;  

-distanta dintre gură şi ochi;  

-distanț a dintre nas şi ochi;  

-dimensiunea gurii; 

În ştiinţa esteticii se apreciază că faț a este considerată cu atât mai plăcută ochiului, cu cât aceste 

dimensiuni respectă secvenț a lui Fibonacci mai bine. 

          

                 Forma unei feţe umane perfecte 

 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

www.world-mysteries.com  

 

http://www.world-mysteries.com/


 
 

1 

Importanta deciziilor luate in viata de zi cu zi 

                                    EElleevvii::  DDuuttaa  VVaalleennttiinn  şşii  GGrriiggoorree  AAlleexxaannddrruu  
                                      PPrrooffeessoorr::  RRaadduu  LLuummiinniittaa  

                                   

  Astăzi vă vom prezenta importanţa deciziilor luate în viaţa de zi cu zi prin structurile de 

decizie. Pentru aceasta vă vom prezenta ca exemple cinci probleme des întâlnite:         

 

 1. Sa deschid usa cand suna soneria? 

2. Imi pot ajuta un coleg imprumutandu-i o  carte? 

3.Vrei sa citesti o carte? 

   

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee    :::    

DDD aaa ttt eee    ddd eee    iii nnn ttt rrr aaa rrr eee  : timp_c (timpul in care citeste cartea) si timp  

DDD aaa ttt eee    fff iii nnn aaa lll eee  : timp_l (timpul liber)  

PPP sss eee uuu ddd ooo ccc ooo ddd :::    Citeste : timp_c , timp  

DDD AAA CCC AAA    timp>timp_c  

   AAA TTT UUU NNN CCC III   timp_l<- timp-timp_c  

Sfârşit .DDD AAA CCC AAA ; Scrie timp_ 

  

4.Ce cadou sa cumpar colegei mele? 

5.Ti-ai dori sa ramai la colega ta peste noapte? 

 

MMM ooo ddd uuu lll    ddd eee    eee xxx eee ccc uuu ttt iii eee :::       

 se evalueaza expresia;  

se execută instrucţiunea sau setul de instrucţiuni corespunzătoare valorii; în cazul în 

care nu-i corespunde niciuna, atunci se execută, dacă există, instrucţiunea de pe 

ramura eee lll sss eee .In aceasta prezentare intrebarea cea mai importanta este:   ”””CCC eee    ddd eee ccc iii zzz iii eee    

sss aaa    iii aaa uuu ??? ”””                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Elemente geometrice între reflecţie şi constucţie 

EElleevvii::  EEnnee  FFlloorriinn&&TTăănnăăssooiiuu  DDeenniissaa,,  ccllaassaa  aaVVIIIIII--aa                                                            
SSccooaallaa  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  PPllooiieessttii  
PPrrooffeessoorr  iinnddrruummaattoorr::  AAvvrraamm  MMaarriiaa  

 
 

Matematica este una din disciplinele fundamentale care stă la baza pregatirii tineretului in 

scolii.  

Pe de altă parte importanţa ei rezidă în formarea unui sistem organizat de gandire, iar pe de altă 

parte ea fundamentează pregatirea pentru multe din meseriile si profesiile de bază:  

EEE ccc ooo nnn ooo mmm iii eee ,,,    SSS ooo ccc iii ooo lll ooo ggg iii eee ,,,    MMM eee ddd iii ccc iii nnnăăă ,,,    III nnn ddd uuu sss ttt rrr iii eee    ,,,    ŞŞŞ ttt iii iii nnn ttt eee    aaa lll eee    nnn aaa ttt uuu rrr iii iii    

Este firească procuparea scolii si a familiei nu numai pentru însusirea bazelor teoretice ale 

matematicii, ci şi pentru a cultiva capacitatea de aplicare a acestora în rezolvarea de probleme. 

Rolul şcolii nu este acela de a însuma nişte cunoştinţe ci acela de a forma capacitatea de gandire 

creatoare, nedogmatică, lipsită de prejudecăţi. Dacă matematica ar putea fi ruptă de fundamentele ei 

ar deveni o insuşire de formule, reţete ce nu s-ar mai aplica in realitatea obiectivă. Profesorul de 

matematică trebuie in mod indiscutabil sa realizeze buna insuşire a programei. Trebuie respectat 

intotdeauna un echilibru intre construcţiile matematice concrete si fundamentarea lor logică 

riguroasă 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm eee    ddd eee mmm ooo nnn sss ttt rrr aaa ttt eee    

Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu lungimile muchiilor AB, BC, CC’ respectiv 

egale cu  a,b,c. Prin muchia DD’ se duce un plan perpendicular cu planul diagonal ( ACC’A’) pe 

care îl intersectează după dreapta EE’, E  ( AC) şi E’  (AC’) 

Demonstraţi că  =  unde EE’  AC’ = { M}, iar  = m ( < ACD)  

Demonstraţi că  EA’C’   DAC dacă şi numai dacă  = +  

 Demonstraţie: 

AC   AE’M  CE’M =  =  

Din teorema catetei in  dreptunghic ADC cu DE perpendicular pe AC, obtinem: 

=                   Dar    =       deci :   =  
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1)  EA’C’   DAC   EA’ DA= b 

                                         EC’   DC= a 

                                          m(<A’EC’)=90
0 

                                                             
m(<AA’E)=m(<CEC’)=      (laturi perpendiculare) 

În  dreptunghic A’AE:                                                   

 =  =  

În   dreptunghic C’CE: 

  =   =  

 

sin 
2  

+ cos
2  

=  +    ↔    +   =   

2) Demonstrăm că dacă: 

 +  =  

Aplicăm T.P în  DEA şi  DEC  , apoi  A’AE şi  C’CE : 

AE
2
 = b

2 
– DE

2 

EC
2
= a

2
 – DE

2
 

A’E
2
 + C’E

2
=  c

2
+ b

2
- DE

2
+ c

2
+ a

2
 – DE

2
 

DE =   

A’E
2
 + C’E

2
= a

2
+b

2
+2c

2
-  

Dar c
2
=  

Deci A’E
2
 + C’E

2
= a

2
+b

2
=AC

2
= AC’

2 

Deci  A’EC’ – dreptunghic. 

Din  dreptunghic A’E’E avem  

A’E
2
= c

2
+A’E’

2
= c

2
+b

2 
–D’E

2
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Folosim relaţia dată :  ( c
2
=DE

2 
)  şi obţinem  

A’E= b deci  A’EC’ =  ADC ( i.c ) 

Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia de lungime 6cm, iar M (AB) şi N  AA’ astfel încât 

 = 2  şi    = 1 . 

 

1)Calculati distanta de la punctual B’ la planul (MN’C’) 

2) Determinati dreapta de   dintre planele (ABC) si ( MN’C’). Precizati pozitia punctului de 

intersectie cu BC  

3) Calculati cosinusul < diedreu format de planele ( M’NC’) si ( ABC) 

Rezolvare: 

 = 2   =    =   MB =  

MB= 2 cm,  AM= 4 cm , AA’ = 6cm 

AN  NA’  AN = 3 cm       

NA’ =3 cm 

MN  BB’ = { M’} ; M’C’  BC = { P } ; MN  A’B’ = {N’} 

Din asemanarea   A’N’ = 4 cm ; BM’ =  ; BP =   

Volumul tetraedrului B’C’M’N’ in doua moduri :  

 B’C’  = A  C’M’N’  d ( B’ , (C’M’N’)) 

N’M’ =  ; C’N’ =  ; C’M’ =  

Aplicam Teorema lui Pitagora  in C’M’N’ 

C’C” = 6  

A  C’M’N’ =  

H=    H =  
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              (ABC)  (C’M’N’) = MP  , P  BC  

BP=   

m < (ABC); (MNC’) =  m < (A’B’C’) , ( C’M’N’) 

=  

 A’B’N’ este proiectia  C’M’N’ pe (A’B’C’) si 

atunci A  B’C’N’ = A  M’N’C’  cos  

   cos     Cos  =     Cos  = 

 

3. La serviciul de mesagerie s-a prezentat un client care vroia sa trimita intr-un pachet doua vaze din 

sticla de forma cilindrica, cu diametrele 22 cm si inaltimile de 24 cm. Alex l-a sfatuit sa mentioneze 

pe colet “FRAGIL”  sis a delimiteze cutia in doua compartimente printr-un carton asezat diagonal . 

Ce crezi, incap vazele intr-o cutie cu dimensiunile 40 cm  30 cm  25 cm ? 

Demonstratie: 

Raspuns : NU 

Idei utile: Calculam raza cercului inscris intr-un triunghi. 

 

Rezolvare :  Pentru ca vazele sa incapa in compartimentele cutiei, este necesar ca inaltimea cutiei sa 

fie mai mare decat inaltimea vazelor si ca raza cercului inscris in triunghiul de la baza unui 

compartiment sa fie mai mare decat raza cercului de la baza vazelor . Baza fiecarui compartiment 

este un triunghi dreptunghic cu catetele de 30 cm si 40 cm si ipotenuza de 50 cm.  Cu notatiile de pe 

figura, avem: 
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Curiozitati matematice – Sofismul lui Curry sau 
Paradoxul disectiei triunghiului 

AAuuttoorr::  JJuurrjj  AAiiddaa  MMaarriiaa  

ŞŞccooaallaa  TTaalleeaa  

PPrrooff..ccoooorrdd::  NNeegguuţţeessccuu  GGaabbrriieellaa  
   

   

PPP uuu zzz zzz lll eee --- uuu lll    ppp aaa ttt rrr aaa ttt uuu lll uuu iii    lll iii ppp sss aaa    sss aaa uuu    PPP aaa rrr aaa ddd ooo xxx uuu lll    ddd iii sss eee ccc ttt iii eee iii    ttt rrr iii uuu nnn ggg hhh iii uuu lll uuu iii    

Puzzle-ul triunghiului sau Puzzle-ul patratului lipsa – cunoscut si sub denumirea de “Sofismul
1
 lui 

Curry” sau “Paradoxul
2
 disectiei triunghiului” – se refera la o iluzie 

optica in care, rearanjand 4 figuri geometrice, apare, in mod 

paradoxal, o gaura. Acest puzzle a fost inventat in 1953 de 

magicianul New York-ez Paul Curry si a fost discutat ulterior de 

renumitul matematician american Martin Gardner.  

Acest puzzle al triunghiului este reprezentat prin 2 aranjamente de 

figuri geometrice, fiecare dintre ele formand in aparenta un triunghi dreptunghic, cu catetele de 

lungimi 13 si 5 unitati, dar unul dintre triunghiuri are in interior o gaura – un patrat de latura 1. Se 

pune intrebarea: de unde a aparut patratul lipsa?  

acest puzzle se obtine astfel: consideram un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 13 si 5; in 

acest triunghi sunt incluse 2 triunghiuri dreptunghice mai mici, cu catetele de 8 si 3, respectiv 5 si 2. 

Aceste doua triunghiuri mai mici se pot potrivi in unghiurile ascutite ale triunghiului mare in 2 

moduri; intr-unul din moduri aceste triunghiuri incadreaza un dreptunghi de dimensiuni 5 x 3 (deci 

de arie 15), iar in celalalt mod se obtine un dreptunghi de arie 16 (8 x 2) in interior. Paradoxul este 

dat de diferenta ariilor. 

SSS ooo lll uuu ttt iii aaa    aaa ppp aaa rrr eee nnn ttt uuu lll uuu iii    ppp aaa rrr aaa ddd ooo xxx :::    EEE sss ttt eee    ooo    iii lll uuu zzz iii eee    ooo ppp ttt iii ccc aaa !!!    

Diferenta ariilor (adica patratul lipsa) apare deoarece niciuna din cele 2 figuri geometrice care ar 

trebui sa fie triunghiurile de 13 x 5 nu sunt triunghiuri, intrucat latura care ar trebui sa fie ipotenuza 

este de fapt o linie franta (i.e. nu este o linie dreapta, ci este formata din 2 segmente ce formeaza un 

unghi obtuz, si nu unul alungit – de 180 grade). 

Puzzle-ul care a generat acest paradox este de fapt o iluzie optica: una din ipotenuzele celor doua 

triunghiuri mari este concava (“indoita” spre interior), iar cealalta convexa (“indoita” spre exterior). 

Diferenta de arii – care este tocmai aria patratului lipsa – provine din suma ariilor triunghiurilor ce 

reprezinta “abaterea de la linia dreapta” a ipotenuzei: triunghiul determinat de punctele (0,0), (8,3), 

(13,5) are aria 1/2, iar cel determinat de punctele (0,0), (5,2), (13,5) are aria tot 1/2; suma acestor 2 

arii ale acestor abateri este 1, adica aria patratului lipsa (cu latura 1) care apare. 

http://www.artacunoasterii.ro/tag/new-york
http://www.artacunoasterii.ro/tag/franta
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Desi faptul ca asa-zisele ipotenuze sunt de fapt linii frante este foarte greu de observat cu ochiul 

liber, iata 3 observatii simple care demonstreaza acest lucru: 

cele 4 figuri geometrice (cea albastra, rosie, galbena si verde) au o arie totala de 32 de unitati ( (2 x 

5)/2 + (3 x 8)/2 + 7 + 8 = 32 ), iar aria triunghiului mare este de 32,5 unitati ( (13 x 5)/2 ). 

cele 2 triunghiuri dreptunghice mai mici, incluse in triunghiul dreptunghic mare, nu sunt triunghiuri 

asemenea, desi au catetele paralele doua cate doua, deoarece catetele lor nu sunt proportionale (5/2 

diferit de 8/3); nefiind asemenea, aceste triunghiuri dreptunghice nu au unghiurile ascutite 

congruente, si cum catetele de jos sunt paralele, rezulta ca ipotenuzele lor au pante diferite, deci nu 

sunt in prelungire; asadar, “ipotenuza” mare este de fapt o linie franta. 

in prima figura, cele 2 ipotenuze se intalnesc in coltul unui patratel, dar in cea de-a doua figura, 

acest punct de intalnire nu mai este pe ipotenuza triunghiului mai mare, ci este dedesubt; la fel, in 

figura a doua, ipotenuzele se intalnesc in coltul unui patratel, iar acest punct este in prima figura 

deasupra ipotenuzei mari. 

Astfel, suprapunand “ipotenuzele” frante ale celor 2 mari triunghiuri dreptunghice din cele 2 figuri, 

se obtine un paralelogram foarte subtire, a carui arie este de fapt aria patratului lipsa care apare in a 

doua figura. 

ŞŞŞ iii rrr uuu lll    lll uuu iii    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii       

 

Paradoxul tablei de sah - prin schimbarea figurilor 

componente se schimba aria totala (64 -> 65) 

Numerele intregi ce reprezinta dimensiunile figurilor 

care alcatuiesc puzzle-ul (2, 3, 5, 8, 13) sunt de fapt 

numere Fibonacci consecutive (au proprietatea ca se 

obtin adunand ultimele 2 numere anterioare din sir). 

Pornind de la cateva proprietati simple ale Sirului lui 

Fibonacci, s-au obtinut multe alte puzzle-uri de disectie aparent paradoxale. 

 

1SSS ooo fff iii sss mmm  = rationament corect in aparenta, dar fals in realitate, construit astfel in scopul de a induce 

in eroare. 
2PPP aaa rrr aaa ddd ooo xxx  = enunt contradictoriu si, in acelasi timp, demonstrabil. 
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Matematica, izvorul cunoştiinţelor 

AAnnccaa  CCaazzaacc,,  ccllss  aa  XX  aa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  PPeecciiuu  NNoouu  
PPrrooff..ccoooorrddoonnaattoorr::  MMaarriiooaarraa  CCoobbrraacc    
 

 

Matematica. La ce ne foloseşte în viaţa cotidiană? Care este raţiunea cu care a fost creată ?  

Care este scopul ei în viaţa noastră? Care este mecanismul după care lucrează? 

Matematica este o limbă şi o ştiinţă. Dar cum 

poate acest lucru să fie adevărat? Matematica este 

o ştiinţă deoarece cu ajutorul ei putem decodifica 

neajunsurile dar şi ajunsurile vieţii, putând crea 

numere prime, pare, impare, putând da şiruri care 

să ne definească fiinţa, putând crea  formule, 

axiome, şi tot felul de lucruri care  constituiesc 

acestă lume. Matematica, ca o limbă ? Ar putea 

însemna acest lucru ceva ? La prima vedere, acest 

lucru ar fi de neînţeles, putând fi trecut cu 

vederea, dar la o atingere mai îndelungată, putem 

vedea că în sufletul nostru, ceva iese la iveală şi 

poate defini acest lucru. Nu în cazul tuturor oamenilor, deoarece fiecare are un suflet pentru o 

materie diferită, dar în cazul matematicenilor, ea este o limbă, ei vorbesc cu cifre sau numere, 

gândesc codat prin şiruri, văd lumea prin proporţii, stabilesc adevărurile prin axiome, dau dreptate 

vieţii prin formule, şi îşi transformă cafelele, băute zilnic,  în teoreme. 

Matematica se poate împărţi în nenumărate prelungiri cum ar fi algebra, geometria, 

trigonometria. Dintre toate geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai 

potrivită să dea inflexibilit ate judecăţii şi raţiunii. Cu ajutorul ei putem gândi într-un infinit, cu 

corpuri care se mişcă, dar care în final poate să ne îmbogăţească memoria, care este cheia 

geometriei adică gândirea în spaţiu. 
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Matematica poate fi simţită diferit de fiecare 

persoană, pentru mine nu este decât o materie, care da, 

cred că ajută în viaţă, dar nu este ceva ce mi-ar plăcea să 

fac toată viaţa, să fiu ataşată de numere, dar când am 

întrebat un matematician despre alegerea făcută în viaţă  

mi-a răspuns : «Asta mi-a plăcut cel mai mult. Nu ştiu de 

ce, însă spre matematică am avut dintotdeauna o înclinaţie 

specială, deosebită, o atracţie puternică, pe care nici acum 

nu mi-o pot explica. Simţeam ceva, în interiorul meu, 

simţeam cumva că asta trebuie să fie, asta trebuie să fac, 

asta-i calea pe care trebuie s-o urmez. Dintotdeauna am ştiut că asta vreau. Deci, calea asta am 

urmat-o. Şi nu regret deloc. În plus, cred că matematica m-a ales pe mine...  

Înainte de a fi învăţat să vorbesc bine, corect, am învăţat singur să număr şi să socotesc, de 

parcă aveam matematica în sânge. Când alţi copii preşcolari de seama mea se jucau cu diverse 

jucării, eu preferam să răsfoiesc cărţi; cărţile de matematică. La întrebarea "Ce vrei să devii când 

vei fi mare?", aveam mereu, negreşit, un singur răspuns, foarte clar: "Matematician"... Aşa spuneam 

oricui mă întreba. Matematica a fost, într-un fel, prima mea mare iubire...”.  Acest lucru ar trebui să 

ne zică toţi matematicienii, dar şi toti cei care au mers spre altă materie, 

adică să simtă materia în sufletul lor şi să ştie că au f ăcut 

alegerea corectă. 

Matematica, în sensul cel mai larg, este 

dezvoltarea tuturor tipurilor de raţioname nt formal, 

necesar şi deductiv. Dar in final totul se reduce, la ceea ce 

simţim noi despre matematică, iar dacă ne place o simţim tot 

mai înflăcărată în interiorul nostru, iar dacă nu ne place, ei, simtim 

acelaşi lucru, dar pentru o altă materie. 
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Jocuri matematice 

AAuuttoorr::  BBoobbooiicciioovv  RRaammoonnaa,,  ccllaassaa  aa  IIXX--aa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ““SSff..  KKiirriill  ssii  MMeettooddiiii””--TTiimmiişş    
DDuuddeessttiiii--VVeecchhii  
CCoooorrddoonnaattoorr::  PPrrooff  ::  BBoobbooiicciioovv  AAddrriiaannaa  

 

 Matematica recreativă include o multitudine de jocuri matematice şi poate fi extinsă ca 

noţiune şi pentru puzzle-urile şi problemele de logică sau deducţie. Nici chiar unele dintre cele mai 

interesante probleme din această arie nu necesită cunoştinţe de matematică avansată. 

Tot în această categorie sunt incluse şi subiecte precum estetica matematicii dar şi 

povestioare amuzante sau coincidenţe despre matematică în general sau despre matematicieni. Cea 

mai importantă contribuţie pe care o aduce acest domeniu este faptul că stimulează curiozitatea şi 

inspiră dorinţa de aprofundare în studii ulterioare. 

Cele mai cunoscute exemple din matematica recreativă sunt careurile magice sau pătratele 

magice. În general, matematica recreativă poate fi împarţită în două mari categorii: jocuri şi puzzle-

uri. Pe scurt, puzzle-urile nu au decât un jucător pe când jocurile au doi sau mai mulţi jucători. 

ŞŞŞAAA HHH    

 

Jocul se desfăşoară pe tabla de şah; aceasta are o formă pătrată 

şi este împărţită în 8 linii, numite orizontale şi 8 coloane, numite 

verticale ce formează 64 de pătrate cu suprafeţe egale, numite câmpuri 

colorate alternativ în alb şi negru. La început fiecare jucător are 16 

piese: 8 pioni, 2 turnuri, 2 cai, 2 nebuni, un rege şi o regină. Un jucător 

controlează piesele albe iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută pe 

rând, respectând anumite reguli. Scopul jocului este obţinerea matului. 

Acesta survine atunci când un rege este atacat şi nu poate fi mutat 

nicăieri spre a evita capturarea. 

 

   

   

CCC HHH OOO MMM PPP    

 

Cei mai mulţi îşi aduc aminte de PacMan Chomper. Chomp este un joc care 

are ca bază o tablă cu mai multe elemente şi fiecare jucător trebuie să 
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"mănânce" elemente pe linie sau pe coloana, până când nu mai ramane nimic. Cine "mănâncă" 

ultima piesa pierde.  

 

DDD OOO TTT SSS    

 

Tabla de joc este formată dintr-o grilă dreptunghiulară de 

puncte. Fiecare jucător trebuie să unească cu o linie orizontală 

sau verticală două dintre punctele pe grilă. Scopul este să 

formeze pătrăţele cu latura de o unitate. Jucătorul care trasează a 

patra latură a unui astfel de pătrat primeşte un punct şi trebuie să 

mai facă o mutare. 

Jocul se termină atunci când toate mişcările s-au epuizat şi nu 

mai pot fi unite puncte de pe tabla de joc. Câştigător este cel 

care a acumulat cele mai multe puncte. 

Grila poate fi de orice dimensiune, de la foarte mici (ca cea din 

imaginea alăturată) până la foarte mari (de exemplu, 50x50). 

Începătorii de obicei fac mutări la nimereală până când în grilă mai sunt numai "lanţuri", o 

succesiune de spaţii care au punctele de pe laterală unite, lăţimea de o casuţă iar la un capăt sunt 

închise, ceea ce determină o completare în lanţ a pătrăţelelor. 

   

LLL aaa nnn ţţţuuu rrr iii    şşş iii    sss ttt rrr aaa ttt eee ggg iii iii    

Un jucător avansat însă dacă va fi pus în faţa unui 

lanţ pe care completându-l, ar trebui sa deschidă 

un alt lanţ de dimensiuni mai mari pe care astfel l-

ar completa adversarul său, va adopta o altă 

strategie şi anume nu va completa lanţul ci va 

"ceda" ultimele două puncte adversarului, trasând linia cu o casuţă după celula de început, 

obligându-şi partenerul să deschidă el următorul lanţ (aşa cum este prezentat în figură). 

Prin prisma teoriei combinatorice a jocurilor, acest joc poate fi analizat folosind teorema Sprague-

Grundy. 

 

   

   

   

GGG OOO    

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Dots-and-boxes-chains.png
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Joc pur de inteligenţă, mai complex şi se spune adesea, mai interesant decât toate celelalte jocuri, 

Go-ul este în acelaşi timp unul dintre cele mai vechi sporturi ale minţii practicate de om.  

Istoria sa începe cu aproximativ două milenii înaintea erei noastre, în China, fiind inventat, după 

unele cronici, de împăratul Shun, ca mijloc de accelerare a dezvoltării minţii nu tocmai strălucite a 

fiului său, după alte cronici, mai credibile, de un vasal al împăratului Kich Kwei, pe nume Wu, 

acelaşi care a inventat şi cărţile de joc.  

La începutul erei noastre, jocul cunoştea o mare dezvoltare în China,  apoi, in jurul anului 735 e.n., 

a trecut în Japonia unde în câteva secole a fost adus la perfecţiune. Ţinut la mare cinste la curţile 

nobiliare, cu numeroşi jucători faimoşi, de numele cărora sunt legate partide istorice, cu miză uriaşă 

(se pare că, uneori, conflicte militare propriu-zise erau decise în urma unor întâlniri mai puţin 

sângeroase, dar nu mai puţin înverşunate, în jurul tablei de GO), nelipsit din echipamentul 

războinicilor vremii, cu o Academie de GO protejată de shogun şi beneficiind de cei mai buni 

profesori, de la introducerea în Japonia şi până la 

jumătatea secolului trecut cunoaşte o continuă evoluţie 

ascendenta a jocului (atât în conţinut cât şi ca 

prestigiu). 

Se spune adesea despre GO ca regulamentul poate fi 

învăţat în 5 minute, tactica şi strategia sa în 30 de ani". 

Go-ul se joacă pe o tablă caroiată prin 19 linii 

orizontale şi 19 linii verticale cu piese albe şi negre de 

formă lenticulară identică numite pietre (181 negre şi 

180 albe). Ca şi la şah, liniile verticale se notează cu 

literele A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T 

(lipseşte I din cauza asemănării cu cifra 1) iar cele 

orizontale cu numere de la 1 la 19. Punctele D4, D10, 

D16, K4, K16, Q4, Q16 sunt îngroşate fiind folosite pentru plasarea pieselor handicap. 

Cei doi jucători plasează pe rând câte o piesă pe tablă, într-un punct de intersecţie a două linii. 

Piesele nu-şi schimbă niciodată locul. Jucătorul cu piesele negre mută primul. Dacă diferenţa de 

tărie între jucători este mare, atunci jucătorul mai slab poate primi între 2 şi 9 piese handicap, piese 

care se aşază în acele puncte de handicap. 

Punctele adiacente unei piese se numesc libertăţi. O piesă izolată are 4,3 sau 2 libertăţi,dupa cum ea 

este plasată în centrul tablei, pe o linie de margine sau la un colţ de tablă. O piesă sau un grup de 

piese încercuit de adversar astfel încât mai are o singură libertate se numeşte atari . Dacă nu mai are 

nicio libertate este capturat iar piesele se ridică de pe tablă. 

 

   

   

   

HHH EEE XXX       



 
 

4 

 

Hex este un joc popular jucat pe o suprafaţă grilată hexagonală, 

teoretic de orice mărime sau formă, însă în mod tradiţional, Hex se 

joacă pe o tablă romboidă de dimensiuni 11 x 11. Alte dimensiuni 

populare sunt 13 x 13 şi 19 x 19, ceea ce duce cu gândul la jocul GO. 

Conform cărţii ‘’A beautiful mind’’ , John Nash, inventatorul jocului, 

considera că dimensiunea 14 x 14 era optimă 

Hex a fost inventat de matematicianul danez Piet Hein care a prezentat 

jocul în 1942 la Institutul Niels Bohr. În mod independent a fost 

inventat şi de John Nash in 1947 la Universitate Princeton. În 

Danemarca a devenit cunoscut sub numele de ‘’Polygon’’ (deşi Hein îl 

numise CON-TAC-TIX). Colegii de joc ai lui Nash au denumit simplu 

jocul după inventatorul lui iar in 1952 Parker Brothers au scos pe piaţă o versiune a jocului numind-

o HEX iar numele a rămas aşa. 

Joc de strategie, face parte din seria jocurilor de 

conexiune, tot in această categorie intrând şi Omni, 

Y, Havannah, toate acestea fiind în relaţie strânsa 

cu Go. Versiunea lui Nash a jocului era concepută 

ca o continuare firească a celebrului joc Asiatic. 

Fiecare jucător are o culoare, roşu sau albastru fiind 

convenţionale. Jucătorii plasează pe rând câte o 

piatra de culoarea aleasă pe o singură celulă de pe 

tabla de joc. Scopul este să formeze un drum între 

două feţe opuse ale tablei de joc, alăturând piese de 

aceeaşi culoare. Primul care uneşte cele doua laturi 

este cel care caştigă. Primul jucător are în general un avantaj clar prin faptul că poate să-şi aleagă 

punctul de început, de aceea regulamentul spune că al doilea jucător poate să aleagă să facă schimb 

de poziţii cu primul după ce acesta a făcut prima mutare. 

 

BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE :::       

 

http://dtalpos.blogspot.com/2011/03/jocul-matematic.html 

http://ro.wikipedia.org 

http://www.librarie.net/carti/27914/Initiere-In-GO-Gheorghe-Paun 
 

http://dtalpos.blogspot.com/2011/03/jocul-matematic.html
http://ro.wikipedia.org/
http://www.librarie.net/carti/27914/Initiere-In-GO-Gheorghe-Paun
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Numărul PI 

AAuuttoorr::  GGeeoorrggee  --  DDeenniiss  AArrddeelleeaann,,  ccllaassaa  aa  IIXX--aa    
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ””SSff..  KKiirriill  şşii  MMeettooddiiii””--TTiimmiişş    
PPrrooffeessoorr  îînnddrruummăăttoorr  ::  BBoobbooiicciioovv  AAddrriiaannaa  
 

 

 

Ce e cu numarul Pi? 

π (adesea scris pi) este o constantă matematică  a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa şi 

diametrul oricărui cerc într-un spaţiu euclidian; este aceeaşi valoare ca şi raportul dintre aria unui 

cerc şi pătratul razei sale. Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notaţia zecimală 

obişnuită. 

π este un număr iraţional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă de fracţie m/n, cu 

m şi n întregi. De aceea, reprezentarea sa zecimală nu se termină şi nu începe să se repete. Numărul 

este şi trancendent, ceea ce înseamnă, printre altele, că nu există un şir finit de operaţii algebrice cu 

numere întregi (puteri, extrageri de radicali, sume etc.) al căror rezultat să fie egal cu valoarea lui; 

demonstrarea acestui fapt a fost o realizare recentă în istoria matematicii şi un rezultat semnificativ 

al matematicienilor germani ai secolului al XIX-lea. 

Numele literei greceşti π este pi, scriere utilizată în unele situaţii în care nu este disponibil simbolul 

grecesc, sau în care utilizarea sa ar fi problematică. π corespunde literei române (latine) p. Nu se 

notează cu literă mare (Π) nici măcar la început de propoziţie. 

Constanta se numeşte "π" deoarece este prima literă a cuvintelor greceşti περιφέρεια (perifereia = 

periferie) şi περίμετρος (perimetros = perimetru), probabil cu referire la utilizarea sa în formula de 

calcul a circumferinţei (sau a perimetrului) unui cerc. 

DDD eee fff iii nnn iii ţţţ iii eee       

În geometria plană euclidiană π este definit ca raportul dintre circumferinţa unui cerc şi 

diametrul său: 

 

Raportul C/d  este constant, indiferent de dimensiunile unui cerc. De exemplu, dacă un cerc 

are de două ori diametrul d al unui alt cerc, el va avea de două ori circumferinţa C, păstrând raportul 

C/d. 

Altfel, π poate fi definit şi ca raportul dintre aria (A) unui cerc şi aria unui pătrat cu latura 

egală cu raza cercului:  
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VVV aaa lll ooo aaa rrr eee aaa    nnn uuu mmm eee rrr iii cccăăă    

 

Reprezentarea zecimală a lui π trunchiat la 50 de zecimale este:  

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 

Deşi  reprezentarea zecimală a lui π a fost calculată cu mai mult de 10
12

 cifre, unele aplicaţii 

elementare, cum ar fi calculul circumferinţei unui cerc, vor necesita mai puţin de 12 zecimale 

exacte. De exemplu, o valoare trunchiată la 11 zecimale este suficient de precisă pentru a calcula 

circumferinţa unui cerc de dimensiunile pământului cu precizie de un milimetru, iar una cu 39 de 

zecimale exacte este suficientă pentru a calcula circumferinţa oricărui cerc care încape în universul 

observabil cu o precizie comparabilă cu dimensiunea unui atom de hidrogen.  

Întrucât π este număr iraţional, el are un număr infinit de zecimale care nu conţin secvenţe 

ce se repetă. Acest şir infinit de cifre a fascinat numeroşi matematicieni şi s-au depus eforturi 

semnificative în ultimele secole pentru a calcula mai multe cifre zecimale şi de a investiga 

proprietăţile acestui număr. În ciuda muncii analitice şi a calculelor realizate pe supercalculatoare 

care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale lui π, nu a apărut niciun şablon identificabil în cifrele 

găsite. 

 

CCC aaa lll ccc uuu lll uuu lll    lll uuu iii    πππ    

 

π poate fi estimat empiric prin desenarea unui cerc mare, urmată de măsurarea diametrului şi 

circumferinţei sale şi împărţirea circumferinţei la diametru. O altă abordare geometrică, atribuită 

lui Arhimede, este calculul perimetrului, Pn , unui  poligon regulat cu n laturi circumscrisunui cerc 

de diametru d. Atunci: 

 

 

Adică cu cât mai multe laturi are un poligon, cu atât mai apropiată este aproximarea lui π. 

Arhimede a determinat acurateţea acestei abordări comparând perimetrul poligonului circumscris cu 

diametrul unui poligon regulat cu acelaşi număr de laturi înscris în cerc. Folosind un poligon cu 96 

de laturi, el a calculat că: 3
10

⁄71 < π < 3
1
⁄7. 

π poate fi calculat şi folosind metode pur matematice. Majoritatea formulelor utilizate pentru 

calculul valorii lui π au proprietăţi matematice dorite, dar sunt dificil de înţeles fără cunoştinţe 

de trigonometrie şi analiză matematică. Unele, însă, sunt foarte simple cum este de exemplu această 

formă a seriei Gregory-Leibniz:  

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Figur%C4%83_%C3%AEnscris%C4%83&action=edit&redlink=1
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Deşi această serie este uşor de scris şi calculat, nu este evident de ce rezultatul ei este π. În 

plus, această serie converge atât de încet încât trebuie calculaţi aproape 300 de termeni pentru a 

obţine o aproximare a lui π cu 2 zecimale exacte. Calculând această serie într-o manieră mai 

inteligentă, luând mediile sumelor parţiale, ea poate fi făcută să conveargă mult mai rapid. Fie 

 

şi atunci se defineşte 

 

apoi se calculează π10,10 într-un timp de calcul echivalent cu calculul a 150 de termeni ai seriei 

originale cu metoda forţei brute şi ,  aproximare cu 9 zecimale exacte. 

Acest calcul este un exemplu de transformare van Wijngaarden. 

 

III sss ttt ooo rrr iii eee    

 

Cea mai veche utilizare atestată a unei bune aproximări a lungimii unei circumferinţe în 

raport cu raza este 3+1/7, valoare folosită la proiectele piramidelor din Vechiul Regat al 

Egiptului. Marea Piramidă din Giza, construită în 2550-2500 î.e.n., a fost construită cu un perimetru 

de 1.760 cubiţi şi o înălţime de 280 cubiţi; raportul 1.760/280 ≈ 2π. Egiptologi ca profesorii 

Flinders Petrie şi I.E.S Edwards au arătat că aceste proporţii circulare au fost alese deliberat de către 

scribii şi arhitecţii Vechiului Regat, din motive simbolice. Aceleaşi proporţii apotropaice fuseseră 

utilizate şi la Piramida de la Meidum din anul 2600 î.e.n. Aceste aplicaţii au fost relevate 

arheologic, întrucât nu există dovezi scrise din perioada respectivă. 

 

 

   

MMM eee mmm ooo rrr aaa rrr eee aaa    ccc iii fff rrr eee lll ooo rrr    

 

Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui π să fie evaluată de 

calculatoarele electronice, memorarea unui număr record de cifre a 

devenit o obsesie a unor oameni. În 2006, Akira Haraguchi, un inginer 

japonez pensionar, s-a lăudat cu reţinerea a 100.000 de zecimale exacte. 

 Aceasta nu a fost însă verificată de Guinness World Records. Recordul 

înregistrat de Guinness la memorarea cifrelor lui π este de 67.890 de 

cifre, deţinut de Lu Chao, un student de 24 de ani din China. I-au luat 24 

de ore şi 4 minute să recite fără greşeală până la a 67.890-a cifră zecimală 

a lui π. 

Există mai multe moduri de memorare a lui π, printre care şi utilizarea de „pieme”, poezii 

care reprezintă numărul π astfel încât lungimea fiecărui cuvânt (în litere) reprezintă o cifră.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vechiul_Regat_(Egipt)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubit&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Apotropaic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Meidum&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Akira_Haraguchi&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu_Chao&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/China
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Un astfel de exemplu de piemă, compus de Sir James Jeans: “How I need a drink, alcoholic 

of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics”. Primul cuvânt are 3 litere, al 

doilea are una, al treilea are 4, al patrulea 1, al cincilea 5, şi aşa mai departe.  

Echivalent, în limba română există fraza: „Aşa e bine a scrie renumitul şi utilul număr”.  

În germană este un catren care dă 23 de zecimale, iar în limba franceză, 4 versuri alexandrine dau 

primele 30 de zecimale ale numărului Pi.  

Acesta este aproape de recordul absolut, pentru că mai departe nu se mai poate, deoarece a 32-a 

zecimala e… zero  

            În limba româna performanta este de 25 de zecimale, dată de următoarele două poezii:  

“Dar o ştim,  

e număr important ce trebuie iubit  

Din toate numerele însemnate diamant neasemuit,  

Cei ce vor temeinic asta preţui  

Ei veşnic bine vor trăi”  

şi a doua, ceva mai uşor de reţinut: 

 “Sus e lună;  

O zeiţă fermecată, 

Ca nebuna  

Peste ape trece supărată.  

Cântecele toamnei parfumate  

Mor de dor; 

Legănate uşor  

Visuri de iubire 

 Spre cer zbor”.  

Glume pt. memorarea nr pi: “iar, a băut o vodkă gorbaciov” ; nr litere =cifre = 3.14159 asa se pot 

ţine minte primele zecimale  

“Cadaeic Cadenza”  scris în 1996 de Mike Keith este un poem despre un corb care conţine în 

acest fel primele 3834 de cifre ale lui π.  

One / A  Poem / A  Raven / Midnights so dreary, tired and weary,  

   3 .    1      4       1     5             9              2       6         5        3      5 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Hopwood_Jeans&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Keith_%28mathematician%29
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One 

A Poem 

A Raven 

Midnights so dreary, tired and weary, 

Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore. 

During my rather long nap - the weirdest tap! 

An ominous vibrating sound disturbing my chamber's antedoor. 

"This", I whispered quietly, "I ignore". 

 

Perfectly, the intellect remembers: the ghostly fires, a glittering ember. 

Inflamed by lightning's outbursts, windows cast penumbras upon this floor. 

Sorrowful, as one mistreated, unhappy thoughts I heeded: 

That inimitable lesson in elegance - Lenore - 

Is delighting, exciting...nevermore. 

ÎÎÎ nnn    ccc uuu lll ttt uuu rrr aaa    ppp ooo ppp uuu lll aaa rrrăăă    

                                                                                                                                                             O farfurie cu π. 

Poate din cauza simplităţii definiţiei sale, conceptul de pi şi, mai ales, expresia sa zecimală 

au pătruns în cultura populară într-un grad mult mai mare decât 

aproape orice altă construcţie matematică.Este, probabil, cel mai 

semnificativ element pe care îl au în comun matematicienii şi non-

matematicienii.Relatările în presă despre noile calcule precise ale lui 

π (şi alte tentative similare) sunt frecvente. 

Ziua Pi (14 martie, de la 3,14) este sărbătorită în multe şcoli. 

Mai multe scandări de la MIT includ „3,14159!”
. 

La 7 noiembrie 

2005, Kate Bush a lansat albumul, Aerial. Acesta conţine cântecul 

"π" ale cărui versuri constau din cifrele lui π, începând cu „3,14”
.
 

 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cadaeic_Cadenza 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/numarul-pi 

http://www.ipedia.ro/numarul-pi-1117/ 

http://ro.netlog.com/groups/info_stiri_diverse/forum/messageid=142248 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cadaeic_Cadenza
http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/numarul-pi
http://www.ipedia.ro/numarul-pi-1117/
http://ro.netlog.com/groups/info_stiri_diverse/forum/messageid=142248
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pi_plate.jpg
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Un şir celebru 

AAuuttoorr::  GGaanncciioovv    PPeettrruu,,  ccllaassaa  aa  XXII--aa    
LLiicceeuull  tteeoorreettiicc  „„SSff..  KKiirriill  şşii  MMeettooddiiii””--TTiimmiişş    
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..TTăămmaaşş  GGaabbrriieellaa  

 
           Fibonacci(1175-1240) a fost unul dintre cei mai mari 

matematicieni ai evului mediu.S-a născut în Italia, în oraşul Pisa, 

faimos pentru turnul său inclinat, care parcă stă să cadă. 

Tatăl său, Bonacci Pisano, a fost ofiţer vamal în oraşul Bougie din 

Africa de Nord, astfel că Fibonacci a crescut in mijlocul 

civilizaţiei nord -africane.A cunoscut astfel mulţi negustori arabi şi 

indieni deoarece a făcut multe călătorii pe coastele Mediteranei) 

de unde a deprins ştinţa lor aritmetică, precum şi scrierea cifrelor 

arabe. 

          Povestea numerelor apare in Italia in 1202, o dată cu apariţia cărţii Liber Abaci,scrisă de 

Leonardo Pisano, pe atunci în vârstă de 27 de ani. Cartea are 15 capi tole, şi sunt scrise în întregime 

de mână, tiparul apărand 300 de ani mai târziu. Leonardo, a fost inspirat să scrie cartea după o vizită 

la Burgia, un oraş prosper algerian, unde tatăl său era consul de Pisa. În acest timp, Fibonacci a 

învăţat secretele sistemului de numere indo-arab, pe care arabii l-au introdus în Vest în timpul 

cruciadelor. 

           Cartea a atras numeroşi adepţi în rândul matematicienilor din Italia, precum şi din restul 

Europei. Liber Abaci, a dezvăluit oamenilor o cu totul altă lume, unde numerele au înlocuit literele. 

Fibonacci începe cartea cu noţiuni despre identificarea numerelor, de la unităţi la cifra zecilor, a 

sutelor, a miilor etc. În ultimele capitole găsim calcule cu numere întregi şi fracţii, regulile 

proporţiilor, extrageri de rădăcini pătrate şi de ordin superior, apoi se prezintă soluţiile ecuaţiilor 

liniare şi pătratice. 

            Liber Abaci era plină cu exemple practice: calcule de contabilitate financiară, calculul 

profitului, schimbul de bani, conversia greutăţilor, calculul împrumutului cu dobândă (interzis în 

acel timp în diverse locuri ale lumii). 

            Deşi era cunoscut în anul 1000, şi deşi Liber Abaci a explicat avantajele,sistemul de 

numărare indo-arab, nu a prins la scară mare până aproape în 1500 e.n. Motivele au fost, în mare 

parte două. Primul ţine de inerţia umană şi rezistenţa la schimbare a omului, pentru că învăţarea 

unui sistem radical nou cere timp şi de faptul că biserica catolică din acea perioadă considera cifrele 

arabe de origine păgană. Al doilea motiv este de natură practică, deoarece era mult mai uşor să se 

comită fraude. Era tentantă schimbarea lui 0 în 6 sau 9, iar 1 putea fi uşor înlocuit cu 4, 6, 7, sau 9 
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(de atunci europenii scriu 7 cu codiţă!).Deşi noile numere au apărut in Italia, Florenţa a emis un 

edict în 1229 prin care interzicea bancherilor folosirea simbolurilor “infidele”. Ca rezultat, mulţi 

dintre cei care voiau să înveţe noul sistem se deghizau în musulmani.  

OOO rrr iii ggg iii nnn eee aaa    sss iii sss ttt eee mmm uuu lll uuu iii    ddd eee    nnn uuu mmm eee rrr eee    

          Putem aprecia succesul lui Fibonacci cu Liber Abaci doar dacă privim cum a evoluat 

societatea, din punctul de vedere al numerelor, până la el. Măsurarea şi numărarea au apărut cu 

câteva zeci de mii de ani înaintea lui Hristos.Un occidental, matematician din Alexandria, 

Diofantus, prin 250 e.n., a sugerat un sistem de numere comparativ cu sistemul de litere. 

Remarcabilele sale invenţii au fost ignorate vreme de 1500 de ani. Până la urmă, lucrarea sa a fost 

recunoscută cum se cuvine şi a jucat un rol important în algebra secolului al XVII-lea. Ecuaţiile 

algebrice, de forma ax by c , se numesc “ecuaţii diofantice”. 

           Piesa centrală a sistemului indo -arab a fost inventarea lui “ zero”, “sunya” la induşi, “cifr” în 

arabă, “tsfira” în ruseşte – ceea ce înseamnă “număr”. Termenul provine de la “cipher”, ceea ce 

înseamnă “gol” şi se referă la coloana goală de la abac. 

ŞŞŞ iii rrr uuu lll    lll uuu iii    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii ...    NNN uuu mmm eee lll eee    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    

        Fibonacci a rămas în memoria noastră prin şirul : 0, 1, 1, 2, 3, … introdus în anul 1202, atunci 

matematicianul fiind sub numele de Leonardo Pisano (Leonard din Pisa). Mai târziu, 

matematicianul însuşi şi-a spus Leonardus Filius Bonacii Pisanus(Leonard fiul lui Bonaccio 

Pisanul). În secolul al XIV-lea şirul prezentat mai sus a fost denumit şirul lui Fibonacci prin 

contracţia cuvintelor filius Bonacii. Acest şir apare pentru prima dată în cartea menţionată mai sus 

“Liber Abaci”(“Cartea despre abac”), fiind utilizat în rezolvarea unei probleme de matematică. 

FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    şşş iii    ccc ooo rrr ppp uuu lll    uuu mmm aaa nnn    

        Faţa umană este caracterizată, din punct de vedere estetic prin cateva dimensiuni principale: 

distanţa între ochi, dintre gură şi ochi şi distanţa dintre nas şi ochi, dimensiunea gurii. În ştiinţa 

esteticii se apreciază că faţa este cu atât considerată mai plăcută ochiului cu cât aceste dimensiuni 

respectă secvenţa lui Fibonaci mai bine. De exemplu raportul dintre distanţa de la linia 

surâsului(unde se unesc buzele) până la vârful nasului şi de la vârful 

nasului până la baza sa este aproximativ raportul de aur 

Mâna umană are 5 degete (număr din şirul Fibonacci), fiecare deget 

având 3 falange separate prin 2 încheieturi (numere din şirul 

Fibonacci). Dimensiunile falangelor sunt: 2 cm, 3 cm, 5 cm. În 

continuarea lor este un os al palmei care are 8 cm. 
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Probleme alese pentru elevii iubitori de matematică 

EElleevvii::  RRoobbeerrtt  VViiddaann  &&  CCoossmmiinn  MMiilliittaarruu,,  ccll..  aa  VVII--aa  BB  
ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  
PPrrooff..  ccoooorrddoonnaattoorr::DDaanniieellaa  BBaaddeeaa    

MMoottttoo::  „„  NNuu  vvăă  ffaacceeţţii  ggrriijjii  ccuu  ddiiffiiccuullttăăţţiillee  vvooaassttrree  llaa  
  mmaatteemmaattiiccăă..  VVăă  aassiigguurr  ccăă  aallee  mmeellee  ssuunntt  cchhiiaarr  mmaaii  mmaarrii!!””  

                                                                                          AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn    

 

Am conceput această lucrare în speranţa că vom reuşi să vă extindem orizonturile 

cunoaşterii în domeniul matemtaticii. Am ales câteva probleme atât din partea de geometrie cât şi 

din partea de algebră, dorind să acoperim gusturile fiecăruia. Ne dorim ca prin aceste probleme atât 

de atent selectate să vă trezim pofta de matematică încurajându-vă să rezolvaţi cât mai multe 

probleme. 

Iată câteva probleme de geometrie date la concursuri internaţionale:  

1.  Fie date 9 puncte în interiorul pătratului unitate. Să se demonstreze că există printre ele 

trei puncte, care să fie vârfurile unui triunghi de arie
1

8
     .                                                                    

(China) 

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

Amintim că numim pătrat unitate, pătratul ale cărui laturi au lungimile egale cu o unitate. 

Unind două câte două mijloacele laturilor opuse în pătratul dat, obţinem o împărţire a acestuia în 

patru pătrate egale de arie
1

4
. Cel puţin unul dintre ele va contine trei sau mai multe puncte. 

Fie A, B şi C trei dintre aceste puncte conţinute în pătratul EFGH de latură 
1

2
, obţinut ca mai 

înainte .  

Va fi suficient să arătăm că 
1

( ) ( ).
2

ABC EFGH  

Ducând prin A, B, C paralele la EH, una din ele se va afla între 

celelalte două, deci va tăia în interior latura opusă vârfului prin care 

trece. Fie AA´aceasta, cu A`  BC .Construim şi BB´ AA´ cu B´

AA´ şi CC´ AA´, cu C´ AA´. Avem : 

1 1
( ) ( )́ ( )́ ´ ´ ´ ´

2 2

1 1 1
(́ ´ )́

2 2 8

ABC ABA ACA AA BB AA CC

AA BB CC EF EH
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În cazul când A, B, C sunt coliniare ,demonstraţia nu poate fi făcută în acest mod , dar  

( ) 0ABC . 

 

2.  Pe prelungirile laturilor AB, BC, CA ale triunghiului echilateral ABC luăm punctele D şi E 

respectiv F, astfel încât AD=BE=CF .Notăm cu {M)=AEBF,{N}=BF CD,{P}=CDAE . Să 

se arate că triunghiurile DEF şi MNP sunt echilaterale . Să se rezolve aceeaşi problemă pentru cazul 

când punctele D, E, F se iau respectiv în interiorul triunghiului. 

                                                                                                                                           (România)  

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::          

   

Din  (L.U.L.)  echilateral

Din     (L.U.L.) 

AFD BDE CEF FD DE EF DEF

AFB BDC CEA

m FBA m DCB m EAC x  

 

0120

(4) 

 echilateral

m NBC m PCA m MAB x

AMB BNC CPA

AMB BNC CPA

PMN MNP NPM MNP

  

  

  

 

 

 

 

3. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care latura AB se prelungeşte cu BA, BC se 

prelungeşte cu CB  iar CA se prelungeşte cu AC .Se notează cu P perimetrul   şi cu P  perimetrul 

triunghiului . Demonstraţi că: 12 3
P

P
                                                                                                               

(România) 

 

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

În  avem 90 2

În  avem 90 2 2   (1)

În  avem 90 2

O

O

O

AAC m A AC b c
P

A B B m A BB c a
P

B CC m B CC a b







1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1 1 1 1

În  avem 2

În  avem 2 3 3       (2)

În  avem 2

A BB A B a c
P

AAC AC c b P P
P

CB C B C b a

   

 

Din (1) şi (2) rezultă 12 3
P

P
. 
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4. Arătaţi că în orice triunghi ABC are loc relaţia : 2a b cp h h h p , unde p este semiperimetrul 

triunghiului, iar  , ,a b ch h h  lungimile înălţimilor corespunzătoare laturilor .  

                                                                                                                                                               

(România) 

 

      RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::          

În  avem 
2 ( ) 2

În  avem 

. Analog obţinem relaţiile ;
2 2 2

a

a a

a

a b c

AMB h c m
h b c m n h b c a

AMC h b n

b c a a c b a b c
h h h

 Adunând cele trei inegalităţi, obţinem :                                                 

 

     1
2

a b c

a b c
h h h p  

Deoarece într-un triunghi dreptunghic orice catetă este mai mică decât ipotenuza rezultă   

În  avem 
2 . Analog obţinem relaţiile  ; .

2 2 2În  avem 

a

a a b c

a

AMB h c b c a c a b
h b c h h h

AMC h b
 

 Adunând ultimele trei inegalităţi obţinem    2      2a b ch h h a b c p  

Din Din (1) şi (2) rezultă 2a b cp h h h p  

  

Vă reţinem atenţia în continuare cu câteva probleme de algebră 

1. Arătaţi că dacă , , , , 0a b c d e atunci :  

4 4 4 4 4
a b c d e b c d e a

b c d e a a b c d e  
 

      RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::          

Pentru oricare cinci numere reale are loc inegalitatea :   
2 2 2 2 2

1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 0x x x x x x x x x x din care obţinem prin ridicare la pătrat 

2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1    1x x x x x x x x x x x x x x x  

Înlocuind în (1)  

2 2 2 2 2

1 2 3 4 5; ; ; ;
a b c d e

x x x x x
b c d e a

obţinem 

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

  2
a b c d e a c e b d

b c d e a c e b d a
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Înlocuind în (1)  1 2 3 3 4 5; ; ; ; ;
a c e e b d

x x x x x x
c e b b d a

 obţinem  

2 2 2 2 2

     3
a c e b d a c e b d

c e b d a e b d a c
 

Din (2) si (3) rezultă inegalitatea din enunţ . 

 

2. Demonstraţi că pentru oricare n număr impar, ultimele două cifre din scrierea zecimală a lui   
2 2 12 2 1n n  sunt 2 şi 8 .  

 

      RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::          

 Într-o altă formulare trebuie arătat că oricare ar fi numărul natural k,  
4 2 4 32 2 1 28 100.k k

ka                                                    

Aplicăm proprietatea divizibilităţii 
4, 25

100
 4,25 1

k k

k

a a
a

 
  

Cum  
2 8 3 42 2 2 7 4,  k k

ka k   , rămâne să demonstrăm că 8 3 42 2 7 25,  .k k k   

 Astfel   
8 3 4 4 42 2 7 2 1 8(2 1) 15 ,  k k k k k  .                                                                                        

Cum 
4 4 42 1 2 1 2 1 15k k  , deducem că ambii factori din membrul drept de mai sus sunt divizibili cu 

5, deci produsul lor este egal cu 25 .                                                                                        

3. Se dă şirul de rapoarte egale 
1 4 8 2

x y z t
. Să se afle , , ,x y z t  ştiind că 2xy z t . 

   

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::          

                
1 4 1 8 4 8

4 ;  8 ;  2x y x z y z
x y x z y z

. 

Înmulţind cu x egalitatea a treia  obţinem . 2xy xz . Cum din ipoteză avem 2xy z x  

Din 4 8x y y , iar din 8 16x z z .Cum 

2 2 16 4 şi cum 4 4z t t t t z t . 

 



 
 

1 

Funcţiile matematice în viaţa de zi cu zi        

        AAuuttoorrii::  MMaatteeii  AAlleexxaannddrruu,,  GGaazzddaarruu  MMiihhaaii        

      LLiicceeuull  tteeoorreettiicc  ““NNiiccoollaaee  IIoorrggaa””  BBrrăăiillaa  

      PPrrooff..ccoooorrdd::  NNiissttoorr  LLiiddiiaa                      

  

   

SSS iii nnn uuu sss ooo iii ddd aaa                               

 

 

 

 

 

 

 

Dacă în poza precedentă sinusoida a fost realizată de om,iată în această imagine o sinusoidă ( 

privită în secţiune) realizată de mama natură … 

 

Iată cum folosesc oamenii funcţiile matematice 

pentru a uşura urcarea unui versant…. 
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FFF uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    eee xxx ppp ooo eee nnn ţţţ iii aaa lllăăă    

   

PPP aaa rrr aaa bbb ooo lll aaa    
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FFF uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    ccc ooo nnn ttt iii nnn uuuăăă    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FFF uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    ddd iii sss ccc ooo nnn ttt iii nnn uuuăăă    
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CCC âââ ttt eee vvv aaa    ccc aaa ppp ooo ddd ooo ppp eee rrr eee    aaa lll eee    aaa rrr hhh iii ttt eee ccc ttt uuu rrr iii iii    sss uuu bbb    fff ooo rrr mmm aaa    uuu nnn ooo rrr    fff uuu nnn ccc ţţţ iii iii    ddd eee    ggg rrr aaa ddd uuu lll    III       
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Numerele uriaşe - rezultat al descoperirilor ştiinţifice    

AAuuttoorr::  AAnnddrraaşş  GGeeoorrggee,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa    
ŞŞccooaallaa  ŞŞaarrîînnggaa  --  PPiieettrrooaasseellee  JJuudd..  BBuuzzăăuu    
PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  MMaannddaa    PPâârrvvaann    
 

    Concepţia pe care un om şi-o poate forma despre 

numerele foarte, foarte mari, despre numerele uriaşe, este 

relativă şi de multe ori vagă. Numerele uriaşe au apărut în 

ştiinţa matematică ca o consecinţă a progresului pe care l-a 

realizat omul în descoperirile sale ştiinţifice.  

    Necesitatea de a exprima şi a scrie aceste numere sub o 

formă cât mai simplă l - a dus pe om la adoptarea 

exponenţilor. Până în secolul al XVI-lea nu a existat nici 

un fel de simbol special pentru notarea puterii unui număr. 

Se scria pur şi simplu 25x25x25 pentru a arăta puterea a 3-

a a numărului 25. După ce s-au cunoscut exponenţii, 

aceştia au început să fie utilizaţi şi la scrierea şi exprimarea numerelor foarte mari. S- a introdus 

metoda de a reprezenta orice număr foarte mare printr-un multiplu de o putere a lui zece. De 

exemplu numărul douăzeci şi şapte de chintilioane se poate scrie: 27.000.000.000.000.000.000 = 27 

x 10 18 .   

 

În cele ce urmează voi prezenta câteva exemple de numere uriaşe.  

         aaa )))       UUU nnn    mmm iii lll iii aaa rrr ddd       

   Un miliard de lei în bancnote de 100 lei, legate în volume groase de câte 1 000 de pagini, adică de 

500 foi fiecare, ne oferă priveliştea unei frumoase biblioteci de 20 000 de volume, groase de 5 cm 

fiecare (fără copertă).Lungimea totală a rafturilor acestei biblioteci ar trebui să fie de 1 000 m. 

Ecuatorul are doar 40 000 000 m, deci cu o lungime de un miliard de metri se poate înconjura de 25 

de ori Ecuatorul. Ca să numărăm un miliard, trecând prin toate numerele consecutive începând cu 1, 

ne trebuie 31 ani şi 252 de zile, adică aproximativ 32 de ani, ţinând seama şi de anii bisecţi şi 

lucrând continuu 24 de ore pe zi.   

 La acest rezultat se ajunge pe o cale foarte simplă, dacă convenim că pentru exprimarea fiecărui 

număr ne trebuie în medie o secundă. Deci într-o zi de 24 ore, care are 24 x 60 x 60 secunde =  86 

400 secunde, un om poate număra cel mult până la numărul 86 400. Un an obişnuit are 365 zile, un 

an bisect, care se intersectează la fiecare 4 ani, are 366 zile, deci se poate socoti în medie anul ca 

având 365, 25 zile şi în consecinţă anul mediu are365,25 x 86 400 secunde = 31 557 600 secunde. 
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 Aceasta înseamnă că dacă un om numără zi şi noapte, fără nici un fel de odihnă, poate ajunge la 

numărul 31 557 600 în timp de un an. Pentru un miliard va fi deci nevoie de 1000000000: 

31557600 = 31, 688 ani (688 miimi dintr-un an reprezintă 252 zile). Dacă un om ar lucra numai 8 

ore pe zi la numărătoarea unui miliard, i-ar trebui 96 ani.  

         bbb )))    DDD iii sss ttt aaa nnn ţţţaaa    ddd eee    lll aaa    PPP ăăămmm âââ nnn ttt    lll aaa    ccc eee aaa    mmm aaa iii    aaa ppp rrr ooo ppp iii aaa tttăăă    sss ttt eee aaa       

   Cea mai apropiată stea de Pământ este steaua Alfa din constelaţia Centaurului, numită şi Proxima. 

Ea se află la o distanţă de 40 208 400 000 000 km de noi. Aceasta înseamnă că este de  

6 795 de ori mai departe de Pământ decât cea mai depărtată planetă. Pluton, care este numai la  

5 917 000 000 km de Pământ. O undă de lumină pornită astăzi de la Proxima va sosi la noi abia 

după 4 ani şi 3 luni. Un avion, zburând cu o viteză de 1 000 km/h, ar ajunge la această stea în  

4 590 000 de ani.  
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   ccc )))       NNN uuu mmmăăă rrr uuu lll    ggg lll ooo bbb uuu lll eee lll ooo rrr    rrr ooo şşş iii iii    ddd iii nnn    sss âââ nnn ggg eee lll eee    uuu nnn uuu iii    ooo mmm       

   Globulele roşii din sângele omului au forma unor discuri cu un diametru de 0,007 mm şi o 

grosime de 0,002 mm. Grosimea nu este uniformă căci spre centrul discului ea se reduce (discul se 

subţiază). S-a constatat că în corpul omenesc se află aproximativ atâta sânge, în litri, de câte ori se 

cuprinde numărul 14 în numărul de kg al acelui corp.  

   Luând greutatea medie a unui om adult egală cu 75 kg, cantitatea de sânge cuprinsă în corpul lui 

va fi de 
14

75
5,537 litri sau aproximativ 5,5 litri, adică 5 500 000 mm 3 .  

   De asemenea s-a mai constatat că 1 mm 3  de sânge conţine circa 5 000 000 globule roşii. Deci în 

corpul unui om adult se găsesc 5 000 000 x 5 000 000 = 27 500 000 000 000, adică 27,5 trilioane 

globule roşii. Aşezate una lângă alta, aceste globule ar constitui o bandă roşie de  

27 500 000 000 000 x 0,07 = 192 500 000 000 mm = 192 500 km. Cu această bandă s-ar putea 

înconjura planeta noastră în dreptul Ecuatorului de 
40000

192500
4, 812 ori, adică aproximativ de cinci 

ori.  

Transformate în pătrate de suprafaţă echivalentă şi aşezate unul lângă altul, aceste discuri ar ocupa o 

întindere de aproximativ 1 100 m². aceasta înseamnă că pe ambele feţe, toate globulele roşii din 

corpul omului au o suprafaţă de 2 200 m². datorită formei sale speciale, fiecare globulă are o 

suprafaţă mare în raport cu volumul respectiv. Numărul lor imens, înmulţit cu suprafaţa fiecărei 

globule dă o suprafaţă de 1 000 de ori mai mare decât suprafaţa corpului omenesc. Ceea ce le face 

să aibă o enormă capacitate de absorbţie, transport şi eliminare de oxigen.  

         ddd )))    PPP rrr ooo ddd uuu sss uuu lll    ppp rrr iii mmm eee lll ooo rrr    111 000 000    000 000 000    nnn uuu mmm eee rrr eee    îîî nnn ttt rrr eee ggg iii          

    Acest produs dă un număr format din 456 572 cifre. Scriind acest număr cu caractere comune, se 

obţine un rând lung de 1 250 m.  
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eee )))    ŞŞŞ iii rrr uuu lll    222 ,,,    444 ,,,    111 666 ,,,    222 555 666 ,,,    ……… ... ...    

În acest şir de numere fiecare termen este pătratul termenului precedent. Al 25-lea termen al şirului 

are 5 050 446 cifre. Ca să poată exprima acest număr, un om trebuie să vorbească zi şi noapte timp 

de o lună de zile, fără a respira măcar.   

 

 

      fff )))    AAA mmm eee sss ttt eee ccc aaa rrr eee aaa    cccăăă rrr ţţţ iii lll ooo rrr    ddd eee    jjj ooo ccc             

 

  În câte moduri se pot amesteca cele 52 de cărţi de joc ?  

Răspunsul la întrebare este 52.Un astfel de număr nu se poate scrie 

într-un rând al unei cărţi obişnuite deoarece este vorba de 80 urmat de 

alte 66 de cifre.  

         ggg )))    AAA lll ttt eee    nnn uuu mmm eee rrr eee    mmm aaa rrr iii    ……… ooo bbb iii şşşnnn uuu iii ttt eee                                                       

   Un an lumină =  9 460 800 000 000 km;                        

   Un metru cub de grâu are circa 15 000 000 boabe, care se pot număra zi şi noapte, fără repaus,      

   în timp de 180 de zile;   

   Pământul are vârsta de peste 2 000 000 000 ani;  

   Soarele există de aproximativ 10 000 000 000 000 ani;                        

   Diametrul Soarelui este de 1 390 600 km;  

   Distanţa de la Pământ la Soare este egală cu 149 500 000 km;  

   Un an calendaristic are 8 760 ore sau 525 600 minute sau 31 536 000 secunde;  

   Pământul are vârsta de peste  2 000 000 000 ani;  

   Soarele există de aproximativ 10 000 000 000 000 ani.  

                                                                                                     

               BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee       

 

    1.Florica T. Câmpan, Variate aplicaţii ale matematicii, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1984  

    2. G. Polya, Descoperirea în matematică, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971 

              

 



 
 

1 

        Matematica şi biologia în corelaţie 

AAuuttoorr::  NNaaddoolleeaannuu    AAnnddrreeeeaa,,  ccllaassaa  aaVVIIIIII--aa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  MMuurrffaattllaarr,,  CCoonnssttaannţţaa  
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..CCrraannggăă  CClleeooppaattrraa  
 

 

MMM aaa ttt eee mmm aaa ttt iii ccc aaa    este în general definită ca ştiinţa ce studiază relaţiile cantitative, modelele de 

structură, de schimbare şi de spaţiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor 

abstracte definite în mod axiomatic folosind logica 

formală. 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale 

matematicii au derivat din necesitatea de a face calcule 

comerciale, de a măsura terenuri li de a predetermina 

evenimente astronomice cu scopuri agriculturale. Aceste 

domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod 

generic tendinț ele matematicii până în ziua de astăzi, în 

sensul delimitării a trei tendinț e specifice: studiul 

structurii, spaț iului ș i al schimbărilor. 

Poziţia pe care o ocupa in prezentul clipa biofizica in contextul ştiinţelor, devine din ce in ce 

mai bine conturata. Prezenta evoluţie favorabila se datorează, pe de o parte, activităţii de cercetare 

ştiinţifică prin care se e capabil sa se îmbogăţească cuantumul general de cunoştinţe de ramura si, in 

acelaşi timp, activităţii didactice si publicistice. Opera de fata e un pilda in prezentul înţeles. 

Structurata pe capitolele de temelia ale biofizicii, Opera de fata e utila doar atât celor care sunt 

elevii de liceu dar si celor care sunt studenţi. E, similar, un unealta de obiect pus la îndemâna 

profesorilor. Convinsa de valoarea sa, recolta al unei munci sistematice si de meticulozitate, 

recomand prezenta opera tuturor celor care simt nevoia sa utilizeze rigoarea ştiinţifică a prezentei 

discipline. Carl Friedrich Gauss, el însuşi cunoscut ca „prinţ al matematicii”, numea matematica 

„„„ rrr eee ggg iii nnnăăă    aaa    şşş ttt iii iii nnn ţţţ eee lll ooo rrr ””” ...  

În latină – Regina Scientiarum, în germană – Königin der Wissenschaften. Ambele expresii 

sunt legate de cuvântul „ştiinţă” care înseamnă (domeniu de) cunoştinţe. Într-adevăr, în acest sens, 

nu există îndoieli că matematica este o ştiinţă. Restrângerea sensului de ştiinţă doar la domenii 

specializate care studiază natura nu mai este de actualitate. Dacă ar fi considerate ştiinţe doar acele 

domenii ale cunoaşterii care se ocupă strict de lumea fizică, atunci matematica, sau cel puț in 

matematica pură, ar trebui să nu fie considerată o ştiinţă. Albert Einstein spunea că „atunci când 

legile matematicii se referă la realitate, ele nu sunt sigure iar când sunt sigure, ele nu se referă la 

realitate” (as far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they 

are certain, they do not refer to reality)  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Logic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


 
 

2 

Mulţi filozofi cred că, ne putând fi demonstrată 

experimental, matematica nu poate fi o ştiinţă după 

definiţia dată de Karl Popper. În anii 1930, lucrări 

importante de logică matematică au arătat că matematica 

nu poate fi redusă la logică şi Karl Popper a tras concluzia 

că „cele mai multe teorii matematice sunt, ca şi cele din 

fizică şi biologie, deductive: ca urmare, matematica pură, 

în cele din urmă, devine mult mai aproape de ştiinţele 

naturii ale căror ipoteze sunt presupuneri, aşa cum s-a observat recent”. Alţi gânditori, printre care 

Imre Lakatos, au afirmat că matematica însăşi falsifică realitatea. 

Un alt punct de vedere ar fi acela că anumite domenii ştiinţifice (cum ar fi fizica teoretică) 

sunt de fapt ştiinţe matematice cu axiome care corespund realităţii. Cercetătorul în fizică teoretică J. 

M. Ziman a propus ca ştiinţele să fie considerate cunoştinţe publice iar matematica să fie inclusă 

între ele. În orice caz, matematica are multe părţi comune cu ştiinţele fizice, folosindu-se de studiul 

logic al unor ipoteze. Intuiţia şi experimentele au, de asemenea, roluri importante în formularea 

ipotezelor, atât în matematică, cât şi în (alte) ştiinţe. Matematica experimentală continuă să capete o 

importanţă tot mai mare între ştiinţele matematice, în acest sens, computerizarea şi simularea jucând 

roluri tot mai importante în ştiinţe şi în matematică, slăbind astfel obiecţiile potrivit cărora 

matematica nu ar utiliza metode ştiinţifice. 

În 2002, în cartea sa, „A New Kind of Science”, Stephen Wolfram susţinea că matematica 

computaţională merită să fie explorată empiric, ca orice domeniu ştiinţific cu toate atributele. 

Opiniile matematicienilor în această privinţă sunt diferite. Mulţi dintre ei cred că a denumi acest 

domeniu o ştiinţă înseamnă a-i reduce importanţa laturii sale estetice şi a-i denatura istoria sa în 

cadrul celor 7 (şapte) arte libere; alţii, dimpotrivă, susţin că ignorarea interferenţelor cu ştiinţele 

înseamnă a vedea cu un singur ochi deoarece aplicaţiile matematicii în ştiinţe şi inginerie au adus 

multe inovaţii în matematică. Într-un fel, aceste puncte de vedere diferite s-au transformat în 

dezbateri filosofice: dacă matematica a fost şi este creată (ca în artă) sau descoperită (ca în ştiinţă). 

A devenit un fapt obişnuit să vezi universităţi care au incluse secţii de ştiinţă şi Matematică, arătând 

în acest fel că aceste două domenii sunt privite ca fiind aliate dar nu identice. În practică, 

matematicile sunt în general grupate cu ştiinţele la nivele grosiere, după care sunt separate pe 

parcursul specializării. Aceasta este una din chestiunile care fac obiectul filosofiei matematicii. 

Premiile în matematică sunt în general ţinute separat de echivalentele lor din ştiinţă. Cel mai 

prestigios premiu în matematică este Medalia Fields, stabilit în 1936 şi acum acordat odată la 4 

(patru) ani. Este adesea considerat, în mod eronat, echivalentul premiilor Nobel pentru ştiinţe. 

Premiul Wolf pentru Matematică, instituit în 1978, recunoaşte realizările pentru întreaga viaţă iar alt 

mare premiu internaţional, Premiul Abel, a fost introdus în 2003. Acestea sunt acordate pentru 

lucrări speciale, care pot fi inovaţii sau rezolvări ale unor probleme remarcabile dintr-un domeniu 

anume. O faimoasă listă de 23 de probleme deschise de acest fel, numită „Problemele lui Hilbert”, a 

fost alcătuită de matematicianul german David Hilbert în 1900. Această listă a devenit celebră 

printre matematicieni şi în cele din urmă nouă dintre ele au fost rezolvate.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie
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15 grade...şi nu numai 

AAuuttoorr::  KKeelleessiiddiiss  EEvvggoonniissaa  ccll..  aa  VVIIIIII--aa  
ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  IIoonn  DDuummiittrraacchhee  
 

 

Într-o seară mă culcasem  frământată de o problemă. În tema de la matematică fusese o 

problemă ciudată, cu un unghi de 15 . 

 Adorm şi visez că echerele ies din trusa geometric, se joacă între ele, se lipesc unul de altul 

,formând nişte triunghiuri interesante cu unghiuri de 75 , 105 , 120  ,135 ,150  sau se trântesc 

unul peste altul şi obţin un unghi de 150  . 

Mă trezesc şi ma hotărăsc ca, în timpul liber , să studiez proprietăţile acestor triunghiuri 

curioase, jucându-mă cu echerul, fără funcţii trigonometrice   

 

 

 

1. Fie triunghiul dreptunghic în A cu m(<B=15  şi AC=20 cm. Să se afle aria şi 

perimetrul triunghiului ABC . 

Observând că toate triunghiurile dreptunghice care au un unghi cu masura de 150  sunt 

asemenea ,consider triunghiul A’B’C’ dreptunghic în A ,cu m(<B’)=150  şi A’C’=1 

Construiesc semidreapta C’C” aşa încât m(<C’C”)=15
0
 => triunghiul BC’ C” este 

isoscel cu varful în C’ şi m(<C’C”A’ )=30
0
 deci C”C’=2=B’C” . Conform teoremei lui 

Pitagora A’C’=SQR3 şi deci A’B’=2 + SQR3. (1) 

Conform teoremei lui Pitagora in triunghiul ABC=>B’C’
2
=8+4 

= ( , deci SA’B’C’=  şi perimetrul ABC = 

3+ + + . 

Cum triunghiurile sunt asemenea SABC=(2+ ) 200  şi perimetrul ABC= ( 

2+ + + 6) 20 cm. 
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2. Dacă în triunghiul ABC  măsura   BAC are 105 , iar a   ACB are  45  şi BC=20 

cm atunci aria  are …. cm2 ş i perimetrul ….  cm.             

 

 

 

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

 

Dacă DC= x cm, atunci AD = x cm şi conform Pitagora  

AC= x  (1) ; AB=2x cm şi conform Pitagora BD= x 3 cm (2) 

BC= x( 1 + 3) cm. Deci x=  = 10(  

cm  aria triunghiului este 

 şi perimetrul este 

ABC= 20 +( 3-1)20+ (3- 3)  10 

 

De aici am descoperit o groază de enunţuri cu care să mă joc, pe care vă invit să le rezolvaţi:    

1.  Dacă în triunghiul ABC  măsura  BAC are 105 , iar a ACB are 15  şi BC=20 cm 

atunci aria are …. cm2 şi perimetrul ….  cm.   

 

2. Dacă în triunghiul ABC  măsura  BAC are 75 , iar a ACB are  45  şi BC=20 cm 

atunci aria triunghiului ABC  are …. cm2 şi perimetrul ….. cm.    

 

3. Dacă în triunghiul ABC  măsura  BAC are 120 , iar a ACB 

are 15  şi BC=20 cm atunci aria triunghiului ABC  are …. cm2 

şi perimetrul …..  cm.        

 

4. Dacă în triunghiul ABC  masura BAC are 135 , iar a ABC are 

15  si BC=20 cm atunci aria are …. cm2 şi perimetrul …. cm           

 

5. Dacă punctul M apartine interiorului pătrarului ABCD aşa încât 

măs(<MAB)=măs(<MBA)=150 , atunci triunghiul MCD este 

echilateral.     
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DDD eee mmm ooo nnn sss ttt rrr aaa ţţţ iii eee :::    

     

Fie N un punct în interiorul pătratului ABCD aşa încat 

măs(<NCB)=măs(<NBC)=15  

    Conform cazului  U.L.U triunghiul MBA este congruent cu triunghiul 

NBC => MB =NB şi măs(<MBN)=60 => triunghiul MBN este echilateral 

deci MN=NB  (1) ;  măs(<MNC)=360 -150 -60 =150 => măs(<MNC)= 

mas(<BNC)   (2) 

CN este latura comuna   (3) 

   Din  propoziţiile (1);(2);(3), conform cazului L.U.L triunghiul CNB este congruent cu triunghiul 

CNM. 

   Deci m( MCB)= 30  şi măs( MCD)=60 şi triunghiul cu acelaşi nume este echilateral. 

 

   ŞŞŞ iii ……… ...    ccc uuu    fff uuu nnn ccc ttt iii iii    ttt rrr iii ggg ooo nnn ooo mmm eee ttt rrr iii ccc eee       

sin15  =  = cos75 şi cos15 =  = sin75 , iar tg15  =  = 2- 3 = 

ctg . 

Din propoziţiile (1) şi  (2) ale problemei 1. şi ipoteza rezultă că: 

Sin15  = = = cos75 şi cos15  = =   = sin75 , iar tg15 = 

 = 2- 3= ctg75  

Aria ABC =  =  pentru m( )<90  =  =  

Sinx=sin(180
0
-x) ……  

 

DDD eee mmm ooo nnn sss ttt rrr aaa ţţţ iii eee    :::       

 

În ABC construiesc mediana AM cu M  (BC)   =    = 

  sin AMB= sin AMC 
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Pentru m( AMB)=x m( AMC)= 180 -x ; iar acum…. 

 

 

   

CCC ooo nnn sss eee ccc iii nnn ţţţ eee :::    

 

Sin105 =sin75   ;   Sin120 =sin60     ;  Sin135 =sin45   ;    Sin150 =sin30     ;  

Sin165 =sin15  

Formula (2) este adevărată şi când  A este obtuz. 

 

Sin 2x=2sinxcosx  

 

Fie triunghiul isoscel ABC cu înălţimea AD, iar m( DAB) = x =m( DAC) 

 

Din  = 2   AB  AC  sin 2x = 2AB  AD  sin x   sin2x = 

 

=  sin x =2sin x cos x 

ÎÎÎ nnn    îîî nnn ccc hhh eee iii eee rrr eee ………    

   

…recomand cititorului ca folosind  propoziţia (c) să rezolve primele şase probleme ale lucrării, apoi 

folosind teorema sinusurilor şi teorema cosinusului  să scrie sub formă de produs expresia  

                                                                                                                     <<< <<<    SSS iii nnn 222 BBB +++ sss iii nnn 222 CCC --- sss iii nnn 222 AAA    >>> >>>    

Rezolvând şi problema: află măsura unghiului A al triunghiului ABC în care a2+b2=c2+ab (a,b.c 

sunt lungimile laturilor triunghiului ABC),veţi înţelege că putem rezolva probleme de  geometrie 

folosind noţiuni de trigonometrie şi invers: putem rezolva probleme de trigonometrie folosind 

noţiuni de geometrie,adică strânsa legatură dintre geometrie şi trigonometrie. 

 Acestea fiind spuse, nu vă pot ura decât spor la lucru şi sper că mi-am îndeplinit scopul : 

acela de a evidenţia legătura strânsă dintre toate ariile matematicii, dar mai ales dintre geometrie şi 

trigonometrie. Matematica nu-i grea dacă încerci s-o înţelegi, aşa că pe viitor sper să folosiţi cele pe 

care le-am prezentat aici. Pe curând!! 

 

A 

B C 

D 
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Ion Barbu     

GGrraammaa  IIuulliiaa  &&    

VVaassiillee  CCrriissttiinnaa  
                                     

 Despre  el : Există undeva, în domeniul geometriei, un loc 

luminos unde se întîlneşte cu poezia [. ..] Ca şi în geometrie, înţeleg 

prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor 

posibile de existenţă.”  Aşa scria marele poet Ion Barbu, 

pseudonimul literar al matematicianului Dan Barbilian.                                                                                                                                                                                             

 

Viaţa:  Dan Barbilian matematician si poet român (sub pseudonimul 

Ion Barbu, numele bunicului său), fiind greu de spus cine a fost mai 

mare, poetul sau matematicianul. 

Dan Barbilian s-a nascut la Campulung Muscel, cursurile primare 

făcandu-le la Câmpulung, Damieneşti (Roman) şi Stâlpeni (Muscel), iar liceul la Piteşti, 

Campulung si Bucureşti.    Îndragostit de mic de matematica (graţie si profesorului său din liceu Ion 

Banciu (1881 - 1940) pe care îl va lăuda toata viaţa) este foarte apreciat cu ocazia unui concurs al 

Gazetei matematice de către Gheorghe Ţiţeica (1873 - 1939).                       Între 1916-1918 ia parte 

la război ca plutonier într-un regiment de pontonieri.                                                        În 1914 

intra la secţia de matematici a Facultăţii de Ştiinte de la Universitatea din Bucureşti, având ca 

profesori pe Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu (1873 - 1954), David Emmanuel (1854 - 1941), 

Traian Lalescu (1882 - 1929) si Anton Davidoglu (1876 - 1958).                                                           

 

Studiile: În 1918 revine la studii şi în 1920 este licenţiat în matematici, an în care redactează 

primele două lucrări matematice, urmate în 1921 de o încercare de axiomatizare a geometriei 

algebrice. Gheorghe Ţiţeica o apreciază anticipând gândurile şi preocupările ulterioare ale lui 

Barbilian pe care îl trimite cu o bursă la studii la Gottingen pentru specializare, unde profesa 

Edmond Landau (1877 - 1930), specialist în teoria numerelor, pe care însă Barbilian nu l-a plăcut ca 

profesor.                                                         Perioada Gottingen i-a "umplut sufletul de atmosfera 

curat ştiintifică, misterioasă", venit să se informeze acolo unde au profesat celebritaţi ale 

matematicii ca: Gauss (1777 - 1855), Riemann (1826 - 1866), Dirichlet (1805 - 1859), David 

Hilbert (1862 1943), Felix Klein (1849 – 1925,etc.                                                                  

 

Reîntors :  Reîntors în ţara în 1924, este numit în 1925 profesor suplinitor secundar al liceul din 

Giurgiu. În 1926 este chemat asistent la catedra lui Titeică unde va funcţiona pana în 1932, în 

paralel fiind şi profesor secundar la liceele "Spiru Haret" şi "Dimitrie Cantemir".                                                                                 
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În 1929 devine doctor în matematici la     Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti în faţa unei comisii 

formate din David Emmanuel, Dimitrie Pompeiu si Gheorghe Ţiţeica.                                        

 

Profesor:  În 1932 devine conferenţiar de matematici generale şi geometrie descriptivă, titularizat în 

1935, pentru ca în 1938 să devină profesor titular la catedra de matematici elementare si axiomatică. 

Ca profesor universitar va funcţiona la Facultatea de Ştiinţe până în 1959 când se îmbolnaveste. 

Apreciat în străinatate, a ţinut diferite conferinţe legate de preocuparile sale la Hamburg sau 

Gottingen unde şi-a făcut prieteni printre reputaţii oameni de ştiinta ai vremii.  

 

Lucrările sale:  Lucrările sale ştiinţifice (peste 100 de memorii şi articole şi peste 30 de conferinţe) 

înmănunchează preocupări şi rezultate remarcabile din domeniul geometriei, în special al 

geometriei algebrice, din cel al algebrei moderne, sau din domeniul axiomatizării ştiinţelor 

deductive.  

Opera sa ştiinţifică, bogată cantitativ dar mai ales calitativ, va influenţa timpurile. Preocupările sale 

au lăsat multe probleme deschise şi mulţi matematicieni străini şi români au pornit la studiu in 

domeniile deschise de Barbilian.                               Atât în poezie cat şi în matematică, Barbilian a 

rămas ca o figură aparte. Mintea scăpărătoare, intelectual de înalta clasă, Barbilian avea un verb 

care ustură, uneori prea mult, dar şi atunci el rămânea matematicianul poet, omul de cultură vast, cu 

o imaginaţie fecundă, puţin firească. Discuţiile sale erau pline de perle şi daca cineva ar fi putut să-i 

urmarească spontaneitatea şi mai ales s-o consemneze, ar fi putut aduna la un loc idei si răspunsuri 

dintre cele mai variate, ele însele perle ale literaturii.  

 

Matematician şi poet: Ca profesor, a fost apreciat şi admirat de unii şi contestat de alţii din diverse 

motive. El a ramas în ştiintă şi cultura ca un reper la care se fac referinţe dintre cele mai diverse, 

opera matematică constituind un nesecat izvor de idei pentru cercetarile viitoare.  

Vorbind despre matematică şi poezie, Barbilian sublinia că: "Matematicile pun in joc puteri 

sufleteşti care nu sunt mult diferite de cele solicitate de poezie şi arte".   

                                                                                       Nu mai puţin captivaţi erau şi literaţii care 

beneficiau de vraja personalităţii sale unice. Iar azi, cu mult mai mulţi sînt acei care citesc şi 

recitesc versurile poetului Ion Barbu - unul dintre cei trei mari „B" ai poeziei interbelice (Lucian 

Blaga, Ion Barbu, George Bacovia).                                                               
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Matematica, o legatura intre muzica si poezie! 

AAuuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  LLiivviiaa  ccll..  AA  VVIIII--aa  BB  
SS..AA..MM  GGhh..  PPaannccuulleessccuu    
PPrrooff..  ccoooorrddoonnaattoorr::  CCoorrnneeccii  LLuummiinniittaa  
 

MMM ooo ttt ttt ooo :::    „„„MMM aaa ttt eee mmm aaa ttt iii ccc aaa    eee sss ttt eee    mmm uuu zzz iii ccc aaa    rrr aaa ţţţ iii uuu nnn iii iii ... ”””       

 

 

 

Un citat celebru afirmă că „Matematica este muzica raţiunii.” Dar oare ce au în comun aceste două 

ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la 

îmbunătăţirea abilităţilor matematice, dar şi că stăpânirea 

unor noţiuni elementare de matematică ajută la 

înţelegerea teoriei muzicale. Totuşi, legătura dintre cele 

două este mult mai profundă. 

Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o 

ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor de a 

înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum 

sunetul face parte din această lume, nu este de 

mirare că matematica poate fi folosită pentru 

descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. 

Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete. Trăsăturile cele mai 

importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un 

picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care ne place. Aici, tempo-ul şi 

măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura 

dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt 

accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte 

măsuri chiar mai complicate.  

Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este mai 

ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. În funcţie de înălţimea lor, principalele 

sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si şi organizate în game.  
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Sergiu Celibidache (n. 28 iunie 1912, Roman, judeţul Neamţ, România; d. 14 august 1996, La 

Neuville-sur-Essonne, departamentul Loiret, Franţa) a fost un 

dirijor şi compozitor român, membru de onoare al Academiei 

Române.  

S-a născut la Roman. Primii ani după liceul absolvit în oraşul 

natal şi i-a petrecut la Iaşi, unde ia lecţii de pian şi compoziţie, 

apoi se înscrie la cursurile de filosofie şi matematică ale 

Universităţii din Bucureşti. 

În 1936 pleacă la Berlin unde studiază la Academia de Muzică, 

având ca profesori pe Walter Gmeindl şi Heinz Tiessen (compoziţie), Fritz Stein (arta dirijatului). În 

acelaşi timp audiază cursurile de filosofie ale lui Eduard Spranger (psihologie) şi Nicolai Hartmann 

(metafizică). 

Abia sfârşite studiile, devine în 1945 dirijor pro tempore al faimoasei Orchestre Filarmonice din 

Berlin, întrucât directorul acesteia, Wilhelm Furtwängler, fusese suspendat din funcţie, fiind 

suspectat de a fi colaborat cu regimul nazist. Până în 1952, când Furtwängler, reabilitat, redevine 

şef al orchestrei, Celibidache dirijează peste 400 concerte cu orchestra filarmonică din Berlin, 

impunându-se ca personalitate muzicală de o excepţională exigenţă artistică, nu totdeauna comodă 

pentru componenţii unei orchestre. Suferă o mare deziluzie când aceştia, în 1954, îl aleg pe Herbert 

von Karajan dirijor pe viaţă, ca succesor al lui Furtwängler. 

A fost profesor de onoare al Conservatorului din Bucuresti, astazi purtandu-i numele sala 9 din 

corpul C a facultatii. 

 

 

                              

 

Compozitor si matematician, dirijor al Filarmonicii George 

Enescu (1982-1990). Ca matematician a fost preocupat de 

politempie. El a fost cel care a inventat polytimer-ul după 

cercetări îndelungate la Syracuse University – SUA. (n. 

14.06.1920, Braşov – d. 04.03.2005).  

Studiile muzicale le-a început la Conservatorul ASTRA din 

Braşov (1931-1939) cu Imanuel Bernfeld (pian), continuându-le 

--- SSS eee rrr ggg iii uuu       CCC eee lll iii bbb iii ddd aaa ccc hhh eee ---    CCC ooo mmm ppp ooo zzz iii ttt ooo rrr    sss iii    mmm aaa ttt hhh eee mmm aaa ttt iii ccc iii aaa nnn    

 

MMM iii hhh aaa iii    BBB rrr eee ddd iii ccc eee aaa nnn uuu    --- CCC ooo mmm ppp ooo zzz iii ttt ooo rrr    sss iii    mmm aaa ttt eee mmm aaa ttt iii ccc iii aaa nnn    
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la Conservatorul Bucureşti (1943-1947) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie, 

contrapunct, compoziţie), Marţian Negrea (armonie), Constantintin Brăiloiu (istoria muzicii), Ionel 

Perlea şi Ion Ghiga (dirijat orchestră) ş.a.  A urmat Facultatea de Drept din Bucureşti, fiind licenţiat 

în 1945. Ajunge doctor în matematica  la Univiversitatea din Bucureşti   in anul 1974.  

Corepetitor (1943-1945), maestru de cor (1946-1948), dirijor de orchestră (1948-1959), prim-dirijor 

(1959-1966) şi director la Opera Română din Bucureşti; dirijor (1958-...) şi director (1982-...) la 

Filarmonica George Enescu din Bucureşti; dirijor invitat şi consilier muzical la Syracuse Symphony 

Orchestra din Syracuse, New York (1969-1971); profesor invitat şi cercetător în domeniul 

interdisciplinar muzică-matematică la Universitatea din Syracuse, New York (1971-1982); director 

artistic general la Opera din Istanbul (1978-1980).   

 

 

 

 

 

DDD aaa nnn    BBB aaa rrr bbb iii lll iii aaa nnn    ((( III ooo nnn    BBB aaa rrr bbb uuu )))    

Ion Barbu (n. Dan Barbilian, 18 martie 1895, Câmpulung-

Muscel, d. 11 august 1961, Bucureşti) a fost un poet şi 

matematician român. Ca matematician este cunoscut sub 

numele Dan Barbilian. A fost unul dintre cei mai importanţi 

poeţi români interbelici, reprezentant al modernismului literar 

românesc. Dan Barbilian era fiul judecătorului Constantin 

Barbillian (care şi-a latinizat numele iniţial Barbu) şi al 

Smarandei, născută Şoiculescu.  

Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului, 

elevul Barbilian publică remarcabile contribuţii în revista 

Gazeta Matematică.  

Cariera matematică continuă cu susţinerea tezei de doctorat în 

1929. Mai târziu participă la diferite conferinţe internaţionale 

de matematică. În 1942 este numit profesor titular de algebră la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Publică diferite articole în reviste matematice. De deosebită 

importanţă sunt două dintre contribuţiile lui: o scurtă lucrare de două pagini apărută în Casopis 

Matematiky a Fysiky (1934-1935), în care defineşte o procedură de metrizare care va fi numită de 

Leopold Blumenthal „spaţii Barbilian”, şi două lucrări apărute în 1940 şi respectiv în 1941, 

intitulate Zur Axiomatik der Projectiven ebenen Ringgeometrien, şi care au inspirat o direcţie de 

cercetare în geometria inelelor, direcţie asociată azi în literatura de specialitate cu numele său, al lui 

Hjelmslev şi al lui Klingenberg.  

Teoria spaţiilor Barbilian a fost amplu dezvoltată în patru lucrări: 

PPP OOO EEEŢŢŢ III    SSS III    MMM AAA TTT EEE MMM AAA TTT III CCC III EEE NNN III    CCC EEE LLL EEE BBB RRR III    
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Asupra unui principiu de metrizare, Stud.Cercet. Mat. 10 (1959), 68-116,  

 

Fundamentele metricilor abstracte ale lui Poincaré şi Carathéodory ca aplicaţie a unui principiu 

general de metrizare (lucrare prezentată la Institutul de matematică în data de 4 iunie 1959), apărut 

în Studii şi cercetări matematice, vol. 10 (1959), 273-306;  

J-metricile naturale finsleriene, apărută în aceeaşi revistă în vol. 11 (1960), 7-44;  

J-metricile naturale finsleriene şi funcţia de reprezentare a lui Riemann,lucrare scrisă împreună cu 

Nicolae Radu şi apărută postum, publicată tot în Studii şi cercetări matematice, vol. 12 (1962), 21-

36.  

Ultima lucrare a fost depusă la redacţie de Nicolae Radu pe 

20 octombrie 1961; Barbilian se stinsese pe 11 august, în 

acelaşi an. Originalitatea ideii matematice a lui Barbilian 

constă în reexaminarea modelului Poincaré al geometriei 

neeuclidiene a lui Lobacevski. Acest model generează în 

mod natural o distanţă care poate fi reprezentată ca oscilaţie 

logaritmică. 

Contribuţia lui Dan Barbilian a fost de a analiza cât de 

generală e această procedură de a construi o distanţă şi de a 

stabili o teorie a spaţiilor metrice dotate cu această distanţă. În lucrarea din 1934, a definit o metrică 

în interiorul unei regiuni planare oarecare, generalizând astfel ideea modelului Poincaré, care este 

definit doar în interiorul discului unitate. Cu acea metrică, interiorul mulţimii devenea un model de 

geometrie neeuclidiană. 
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Abacul-cel mai vechi instrument de calcul 

AAuuttoorr::BBrrăăttuulleessccuu  BBeenniiaammiinn,,  ccllaassaa  aa  IIXX--aa  BB  
ŞŞccooaallaa::CCoolleeggiiuull  TTeehhnniicc  „„LLaazzăărr  EEddeelleeaannuu””  PPllooiieeşşttii  
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..AArruunnccuutteeaann  LLiiddiiaa  
 

  

EEE ttt iii mmm ooo lll ooo ggg iii aaa    

Termenul “abac” este un cuvânt existent în mai multe limbi, cu diferite posibile origini 

etimologice. In limba latina este termenul abacus  cu 

pluralul abaci. In limba greca se folosea abax sau 

abakon, care inseamna ”suprafata plana” sau “tabla”. 

Alta posibila origine este cuvantul semitic “abaq” care 

inseamna “praf”. În limba Tamazigt (berber) în unele 

dialecte încă ”abaq” înseamnă seminţe. 

 Seminţele, împreună cu bete si pietricele numite 

"calculi"  în latină, folosite pentru a face socoteli pe 

abac, au fost primele elemente de calcul utilizate în 

istoria omenirii. 

În alte limbi exista echivalente ale cuvântului 

abac. De exemplu, în chineză “Suan Pan”, în japoneză este saroban, în coreeană tschu pan, în 

vietnameza  ban tuan sau ban tien, în rusă  schoty, în turca coulba şi în armeana choreb. 

OOO rrr iii ggg iii nnn eee aaa    

Abac este considerat cel mai vechi instrument de calcul, adaptat şi folosit în diferite culturi. 

Epoca de origine a abacului este nedeterminată . Este probabil că începutul a fost o suprafaţă plană 

şi pietre care se mutau pe linii trase pe nisip. 

Astăzi se tinde să se creadă că originea abacului este în China, unde utilizarea acestui 

instrument este încă notabila, ca si  în Japonia. Alte opinii susţin că abacul s-a născut în Sahara, 

unde strămoşii  abacului au fost din linii  zgâriate în nisip si pietre, utilizate atât pentru calcule 

aritmetice  cat şi pentru jocuri tradiţionale de inteligenţă, care în Sahara şi în Insulele Canare sunt 

abundente. Cum o mare parte din aritmetică la început a fost făcuta cu abacul, acest termen a 

devenit sinonim cu aritmetica. 

Această denumire se găseşte în textul Liber Abaci  al matematicianului italian Leonardo din 

Pisa Fibbonacci publicat în două ediţii din 1202 şi 1228, care se ocupă cu utilizarea numerelor indo-

arabe. Copia care a văzut lumina tiparului în prezent, corespunde  ediţiei din 1228. 
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AAA bbb aaa ccc uuu lll    îîî nnn    ccc iii vvv iii lll iii zzz aaa ţţţ iii aaa    aaa nnn ttt iii cccăăă    

Abacurile au fost folosite din anul 3.000 î.e.c. si par să fi fost indispensabile în civilizaţiile 

antice (precum cea chineză, babiloniană, greacă, romană)  din cauza unui sistem de numerotare 

adecvată a calculelor. El se regăseşte şi la Aztecii din America centrală. 

 Abacul avea diferite forme, dar de cele mai multe ori acesta era alcătuit dintr-o ramă din 

lemn, în interiorul căreia erau dispuse bare paralele pe care erau aşezate bile mobile din lemn. O 

bară dispusă vertical împărţea bilele respective în două grupe. In cazul modelelor existente în 

prezent, fiecare bară reprezintă câte o zecimală.  

AAA bbb aaa ccc uuu lll    iii nnn    EEE uuu rrr ooo ppp aaa    

Dovezi de utilizare ale abacului  decurg din comentarii ale scriitorilor antici greci. De 

exemplu, Demostene (384-322 î.Hr.) a scris despre necesitatea de a utiliza pietre pentru a face 

calcule dificil  de efectuat mintal. Un alt exemplu sunt metodele de calcul găsite în comentariile lui 

Herodot (484-425 î.Hr.), care vorbind despre egipteni, a declarat: „Egiptenii mişca mâna lor de la 

dreapta la stânga în calcule, în timp ce grecii fac de la stânga la dreapta”.  

Unele dintre dovezile fizice ale existenţei abacului în antichitate la greci au fost în săpăturile 

arheologice. În 1851 s-a găsit un vas mare de 120 cm în înălţime, care a fost numit Vasul lui Daríus 

şi ale cărui desene indică  cifre şi un 

socotitor care efectuează calcule. 

A doua dovadă arheologică , o 

adevărată tablă de calcul descoperită în 1846 

pe insula Salamina, „Tabla de la Salamina”, 

probabil utilizată în Babilon cu 300 î.Hr. ., 

este o mare bucată de marmură de 149 cm 

lungime si 75 cm lăţime, cu inscripţii care se 

referă la anumite tipuri de monede ale 

timpului acela. 

Pe de altă parte, ştim că romanii 

foloseau pentru conturi abacul lor cu pietre de calcar sau marmură, numite „calculi” , care este 

rădăcina cuvântului calcul. 

Abacul roman avea două serii de opt baghete pe care culisau getoane sau bile găurite 

(abaculi), care arătau progresiv, de la dreapta la stânga, unciile (subunităţile), unităţile, zecile, 

sutele până la milioane. 

În imaginea alăturată e reconstituit un abac din epoca romană realizat de muzeul RGZ la 

Magonza în 1977. Originalul în bronz este păstrat la Bibliothèque nationale de France, la Paris 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/China
http://ro.wikipedia.org/wiki/Babilon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Aztecii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6misch-Germanisches_Zentralmuseum&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Magonza&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1977
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
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AAA bbb aaa ccc uuu lll    ccc hhh iii nnn eee zzz eee sss ccc    

Abacul chinezesc (suàn pán) este compus din 

două serii a câte 13 baghete pe care culisau biluţe 

găurite, 2 deasupra împărţirii (cu valoare de 5) şi 5 

dedesubt (cu valoare de 1). Prima baghetă de la 

stânga reprezenta unitatea, apoi, tot la stânga, zecile 

şi tot aşa mai departe conform sistemului zecimal. 

Abacul era în China deja din sec. al XIII-lea, 

răspândindu-se în uzul comun abia dup sec. al XIV-

lea. Cheng Dawei a scris un manual de folosire a 

abacului în secolul al XVI-lea. 

                                                                                              abacul chinezesc 

AAA bbb aaa ccc uuu lll    jjj aaa ppp ooo nnn eee zzz    

Abacul japonez (soroban), este compus din 25 de fire verticale a câte 5 bobiţe împărţite în 

patru grupe, în plus mai are o tijă orizontală. Bobiţele de sub tijă au valoare de 1, cele de deasupra 

au valoare de 5. Mutând bobiţele cu valoare (report) semidecimală, pot fi efectuate toate 

operaţiunile aritmetice şi multe din operaţiunile algebrice. 

Abacul japonez este cel mai rapid dintre toate abacele. Unul din scopurile finale este 

calculul mintal (fără un soroban în faţă) - ceea ce japonezii denumesc anzan, iar un utilizator 

antrenat face operaţiuni complexe în minte extrem de rapid. Campionul Japoniei poate aduna mintal 

10 numere de câte 5 cifre fiecare în numai 3 secunde. 

      AAA bbb aaa ccc uuu lll    iii nnn ccc aaa sss    

Incaşii foloseau yupana: acesta era compus din mai multe recipiente aşezate pe şiruri; în 

aceste vase erau puse fasole sau pietricele. Pe şirul inferior, recipientul avea valoarea de 1 şi 

conţinea maxim o biluţă (fasole sau pietricică); recipientul de pe firul următor conţinea două cu 

valoarea 2; a treia cu valoarea 3 a patra avea cinci cu valoarea de 5. Aşadar, în total erau: 1 + 4 + 9 

+ 25 = 39. În şirul superior, valoarea biluţelor din recipiente era multiplicată cu 40; prin urmare 

erau: 40, apoi 80, 120 şi 200 şi tot aşa pe şirurile superioare. Spre deosebire de civilizaţia Maya, 

incaşii nu foloseau zeroul, iar numerele puteau fi reprezentate 

în mai multe feluri. 

ÎÎÎ nnn    AAA mmm eee rrr iii ccc aaa    

 În Imperiul Incaş (Columbia, Ecuador, Peru, 

Bolivia, Argentina şi Chile),se  folosea şi un alt fel  de 

abac format din sfori înnodate în diferite moduri, în 

funcţie de cantitate sau mesajul pe care  doreau  să-l 

transmită. Au fost numite “quipus” şi au ajuns să fie un 

mijloc de comunicare foarte răspândit, prin care veştile 

erau transmise dintr-un capăt in altul al imperiului cu o 

mare  viteza . 

http://ro.wikipedia.org/wiki/China
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheng_Dawei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soroban
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soroban
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Yupana&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C8%9Bia_maia%C8%99%C4%83
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UUU zzz uuu lll    aaa ccc ttt uuu aaa lll    

Abacul supravieţuieşte încă în Japonia, China şi Rusia folosit ca instrument auxiliar pentru 

contabili şi negustori . 

Un fapt foarte surprinzător care 

demonstrează puterea abacului a avut loc pe 12 

noiembrie 1946 la un concurs între japonezul 

Kiyoshi Matsuzaki de la Ministerul japonez de 

comunicaţii care a folosit un abac japonez şi 

americanul Thomas Nathan Wood de la Armata de 

ocupaţie SUA  cu un calculator electromecanic. 

Acest test a avut loc la Tokyo sub egida ziarului 

armatei americane (U.S. Army), Stars and Stripes . 

Matsuzaki folosind abacul japonez a fost victorios în patru din cele cinci probe, pierzând în testul de 

inmultire. 

La data de 13 noiembrie 1996, oamenii de ştiinţă Maria Teresa Cuberes, James K. 

Gimzewski şi R. Challenge Schlittlerde la laboratorul de cercetare IBM din Elveţia, au construit un 

abac foloseste ca mărgele molecule a căror dimensiune este mai mică de o milionime de milimetru.” 

Degetul” care mişcă aceste molecule este un microscop de scanare tunel. 

   

NNN uuu mmmăăă rrrăăă ttt ooo aaa rrr eee aaa    

                

   În alte ţări abacul este folosit numai ca instrument didactic 

pentru copii de pe la grădiniţă şi din primii ani de şcoală 

(Numărătoarea). Folosirea abacului în şcoală este, din punct de 

vedere pedagogic, recomandat şi foarte  potrivit întrucât îi ajută 

pe copii să acceadă la conceptul abstract al numerelor plecând  

de la obiecte concrete. Dacă abacul este utilizat cu îndemânare, 

cu ajutorul acestuia se poate calcula mai rapid decât cu un 

calculator de buzunar. 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::       

„De la abac la internet” Horatiu Mavrodin 

„Cartea Abacului” Leonardo Fibonacci Pisano (1202) 

„Istoriua tehnologiei informatiei” Claudiu Soroiu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/China
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
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MOTTO... 
„Şcoala oricând e o închisoare cînd învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când 
acesta va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce 
propune.“  
                                                                         Mihai Eminescu 

ARGUMENT: 
Încă din 1959, ONU a dedicat fiecare an anumitor probleme majore, cu o 

importanţă globală pentru omenire,  încercând să atragă atenţia asupra lor şi să îndemne 
statele lumii la acţiune pentru promovarea sau rezolvarea lor. Astfel, în această jumătate 
de veac s-au sărbătorit Anul Internaţional al Drepturilor Omului, Anul Internaţional al 
Reconcilierii, Anul Internaţional al Deşerturilor şi al Deşertificării (2006), Anul 
Astronomiei (2009), Anul Internaţional al Biodiversităţii (2010) etc.  

În spiritul acestei tradiţii, anul 2011 a fost declarat:  
 Anul Internaţional al Chimiei, al cărui scop este acela de a atrage tinerii către 
această ştiinţă şi a concentra atenţia oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în 
viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie. Sub 
sloganul "Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru", se vor aniversa şi 100 de ani de când 
Marie Curie a primit al doilea Premiu Nobel, cel pentru chimie, acum vor fi sărbătorite şi 
femeile care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor. 
 Anul Internaţional al Pădurilor pentru a ne reaminti cât de importante sunt pentru 
noi pădurile şi viaţa care se adăposteşte în interiorul lor (UNESCO). Mesajul transmis de 
iniţiatori - „pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni”. 
 Anul European al Voluntariatului are la bază o serie de documente ale unor 
instituţii europene care recunosc contribuţia voluntariatului la evoluţia societăţii şi a 
cetăţenilor ei. Aceasta reprezintă, o formă de cetăţenie activă la nivelul bătrânului 
continent ce ar trebui sprijinită de autorităţi la nivel naţional, regional şi local. Tot acum, 
vor fi aniversaţi 10 ani de la demararea Anului Internaţional al Voluntariatului, celebrat în 
2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Poluarea aerului 

DDrruuţţăă  SSiillvviiuu  
PPrrooff..  CCoooorrdd..    PPrrooddaann  TTiibbeerriiuu    
GGrruupp  ŞŞccoollaarr  IInndduussttrriiaall  ddee  TTrraannssppoorrttuurrii  AAuuttoo  TTiimmiişşooaarraa,,  TTiimmiişş  

  
 

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa  reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu 

sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor . 

 Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi 

erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile umane. 

Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub denumirea de „smog”. Smogul este în general 

un amestec de monoxid de carbon şi compuşi organici din combustia incompletă a combustibililor 

fosili cum ar fi cărbunii şi de dioxid de sulf de la impurităţile din combustibili. În timp ce smogul 

reacţionează cu oxigenul, acizii organici şi sulfurici se condensează sub formă de picături, înteţind 

ceaţa. Un alt tip de smog, cel fotochimic, a început să reducă calitatea aerului deasupra oraşelor 

mari cum ar fi Los Angeles în anii '30. Acest smog este cauzat de combustia în motoarele 

autovehiculelor. Razele solare fac ca oxizii de azot şi hidrocarburile să se combine şi să transforme 

oxigenul în ozon, un agent chimic care atacă cauciucul, răneşte plante şi irită plămânii. 

Hidrocarburile sunt oxidate în substanţe care se condensează şi formează o ceaţă vizibilă şi 

pătrunzătoare. 

PPP lll ooo aaa iii aaa    aaa ccc iii dddăăă  (sau precipitaţiile acide) sunt precipitaţiile care au un 

pH mai mic decât 5.6, având un caracter acid. Precipitaţiile acide 

apar de obicei în situaţiile în care cantităţi mari de bioxid de sulf 

sau de oxid de azot sunt emise în atmosferă. Acestea fac obiectul 

unor transformări chimice, şi, apoi, sunt absorbite de picăturile de 

apă din nori. Uneori acizii poluanţi apar ca particule uscate şi ca 

gaze care pot atinge solul fără ajutorul apei. Când aceşti acizi 

„uscaţi” sunt spălaţi de ploaie, combinându-se cu aceasta, formează 

o soluţie cu acţiune mult mai corozivă. Combinaţia dintre ploaie 

acidă şi acizi uscaţi este cunoscută sub numele de depunere de 

acid. 

Ploile acide contribuie la deteriorarea pomilor de la mare altitudine şi a solului. Mai mult, ele 

intensifică deteriorarea materialelor de construcţie şi vopselelor, clădirilor declarate monument 

istoric, statuilor şi sculpturilor care fac parte din patrimoniul cultural.Pentru prevenirea ploilor acide 

au apărut şi solutii tehnice. În Statele Unite, multe centrale electrice de ardere a cărbunelui 

utilizează sisteme desulfuralizate de evacuare pentru a elimina gazele cu conţinut ridicat de sulf. În 

continuare apar tot mai multe metode menite să reducă numărul ploilor acide ale căror efecte vor 

putea fi vizibile şi peste câteva generaţii.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monoxid_de_carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_sulf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bii
http://ro.wikipedia.org/wiki/PH
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bioxid_de_sulf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxid_de_azot
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În vederea combaterii acestui eveniment, în ultimii ani, multe guverne au introdus legi pentru a 

diminua poluarea, factorul principal care aduce asupra mediului 

ploile acide. Au fost convenite o serie de tratate internaţionale 

pe termen lung asupra transportului de poluanţi atmosferici.  

EEE fff eee ccc ttt uuu lll    ddd eee    sss eee rrrăăă  este încălzirea atmosferei Pământului din 

cauză că anumite gaze, ca dioxidul de carbon şi monoxidul de 

azot împiedică răcirea porţiunii de pe Pamant unde este noapte. 

El poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi 

prin reîmpăduriri, plantele absorbind dioxidul de carbon. În 

cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil 

de încălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea 

plantelor aşa cum le cunoaştem noi azi. 

Capitala României, Bucureştiul, s-a clasat în intervalul 2006-2007 pe primul locul în clasamentul 

celor mai călduroase capitale europene, în pofida tipicului (teoretic) temperat continental al climei. 

Bucureştiul are cea mai mică suprafaţă de spaţiu verde din Uniunea Europeană, neîndeplinind nici 

măcar un sfert din norma internaţională pentru spaţii verzi, este foarte aglomerat şi prăfuit (aprox. 

273 tone de praf depozitate lunar), în timp ce limita zgomotului depăşeşte cu mult limita legală 

admisă. 

Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea globală, o creştere a 

temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul de carbon. 

Odată cu folosirea intensivă a combustibililor fosili în secolul XX, concentraţia de dioxid de carbon 

din atmosferă a crescut dramatic. Dioxidul de carbon şi alte gaze, cunoscute sub denumirea de gaze 

de seră, reduc căldura disipată de Pământ dar nu blochează radiaţiile Soarelui. Din cauza efectului 

de seră se aşteaptă ca temperatura globală să crească cu 1,4° C până la 5,8° C până în anul 2100. 

Chiar dacă această tendinţă pare a fi o schimbare minoră, creşterea ar face ca Pământul să fie mai 

cald decât a fost în ultimii 125.000 ani, schimbând probabil tiparul climatic, afectând producţia 

agricolă, modificând distribuţia animalelor şi plantelor şi crescând nivelul mării. 

Poluarea aerului poate să afecteze regiunea superioară a atmosferei numită stratosferă. Producţia 

excesivă a compuşilor care conţin clor cum ar fi clorofluorocarbonaşii (compuşi folosiţi până acum 

în frigidere, aparate de aer condiţionat şi în fabricarea produselor pe bază de polistiren) a epuizat 

stratul de ozon stratosferic, creând o gaură deasupra Antarcticii care durează mai multe săptămâni 

în fiecare an.  

Ca rezultat, expunerea la razele dăunătoare ale Soarelui a afectat viaţa acvatică şi terestră şi 

ameninţă sănătatea oamenilor din zonele nordice şi sudice ale planetei.Conform OMS (2009), cca 2 

milioane de oameni mor anual doar din cauza poluării aerului, majoritatea în Asia. 

Din cauza multor tragedii ale mediului înconjurător, de la jumătatea secolului XX, multe naţiuni au 

instituit legi cuprinzătoare proiectate pentru a repara distrugerile anterioare ale poluării necontrolate 

şi pentru a preveni viitoarele contaminări ale mediului. În Statele Unite a fost creat Actul pentru Aer 

Curat (Clean Air Act - 1970) prin care se reduceau semnificativ anumite tipuri de poluare ale 

aerului, cum ar fi emisiile de dioxid de sulf. Actul pentru Apa Curată (Clean Water Act - 1977) şi 

Actul pentru Apă Potabilă Curată (Safe Drinking Water Act - 1974) au stabilit norme pentru 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enc%C4%83lzirea_global%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/OMS
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deversarea poluanţilor în ape şi standarde pentru calitatea apei potabile. Actul pentru Controlul 

Substanţelor Toxice (Toxic Substance Control Act - 1976) şi Actul pentru Conservarea şi 

Recuperarea Resurselor (Resource Conservation and Recovery Act - 1976) au fost create pentru a 

supraveghea şi controla deşeurile periculoase. După 1980 au fost create programe care alocau 

fonduri pentru curăţarea celor mai contaminate terenuri de depozitare a deşeurilor. Aceste acte şi 

alte câteva legi federale ale unor state individuale au ajutat limitarea poluării dar progresele au fost 

lente şi au rămas multe probleme cu privire la zonele cu contaminări severe din cauza lipsei 

fondurilor pentru curăţare şi din cauza problemelor în aplicarea legilor. 

Înţelegerile internaţionale au jucat un rol important în reducerea poluării globale. Protocolul de la 

Montréal cu privire la Substanţele care Distrug Stratul de Ozon (1987) a fixat date internaţionale 

până la care să fie reduse emisiile de substanţe chimice, cum ar fi CFC, despre care se ştie că 

distruge stratul de ozon. Convenţia Basel pentru Controlul Transporturilor Internaţionale ale 

Deşeurilor Periculoase şi Depozitarea Lor (1989) serveşte ca punct de reper pentru reglementările 

internaţionale ce se ocupă de transportarea deşeurilor periculoase şi depozitarea lor. 

Din anul 1992 reprezentanţii a mai mult de 160 de ţări s-au întâlnit în mod regulat pentru a discuta 

despre metodele de reducere a emisiilor de substanţe poluante care produc efectul de seră. În 1997 a 

fost creat Protocolul de la Kyõto, chemând celelalte ţări să adereze la el pentru a reduce până în 

anul 2012 emisiile de gaze cu 5% sub nivelul din 1990. Până la sfărşitul anului 2000 Protocolul de 

la Kyõto nu fusese încă ratificat; negociatorii încercau încă să ajungă la un consens în legătură cu 

regulile, metodele şi penalităţile care ar trebui să fie folosite pentru a aplica tratatul. 

Regulamentul şi legislaţia au dus la un considerabil progres în diminuarea poluării aerului şi apelor 

în ţările dezvoltate. Vehiculele din 1990 emit mai puţini oxizi de azot decât cele din 1970; 

centralele electrice ard acum mai puţini combustibili pe bază de sulf; coşurile industriale au acum 

filtre prin care se reduc emisiile şi nu se mai foloseşte benzină cu plumb. Ţările în curs de 

dezvoltare continuă să se lupte cu poluarea fiindcă nu au tehnologii pentru filtrare şi curăţare şi 

trebuie să îşi mărească puterea economică, de cele mai multe ori cu costul poluării mediului.    

Problema este că ţările în curs de dezvoltare atrag investitorii străini prin forţa de muncă mai ieftină, 

materiale brute mai ieftine şi mai puţine restricţii pentru substanţe poluante. . 

Grupuri nonguvernamentale s-au format la nivel local, naţional şi internaţional pentru a combate 

problemele create de poluare din toata lumea. Multe din aceste organizaţii răspândesc informaţii şi 

ajută oameni şi alte organizaţii, care nu sunt implicate în procesul luării deciziilor. Reţeaua Acţiunii 

Pesticidelor răspândeşte informaţii tehnice cu privire la efectele pesticidelor asupra agricultorilor 

care le folosesc. O mişcare bine organizată de justiţie pentru mediu s-a ridicat pentru a pleda pentru 

protecţia echitabilă a mediului înconjurător. Greenpeace este o organizaţie activistă care 

concentrează atenţia internaţională asupra industriilor şi guvernelor care contaminează terenul, 

apele sau atmosfera cu deşeuri toxice.  

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

 Diţoiu Valeria, Holban Nina (2005) – Modificări antropice ale mediului  
 Engelking P. - Pollution  
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Apa-miracolul vieţii 

EElleevv::  CCiioobbaannuu  AAnnaammaarriiaa    
PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  BBoonnddeeii  IIoonniiccaa    
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  „„  SSff..  AAnnddrreeii””,,  BBrrăăiillaa    

 
  „Apă! N-ai nici gust, nici miros, nici culoare, nici aromă, nu poţi fi definită, te gustăm fără să te 

cunoaştem. Tu nu numai că eşti necesară vieţii: tu eşti însăşi viaţa. Eşti cea mai valoroasă bogăţie din 

lume şi eşti cea mai gingaşă, tu, atât de pură în adâncul pământului.”  

Antoine de Saint - Exupery 

 

III NNN TTT RRR OOO DDD UUU CCC EEE RRR EEE       

Apa reprezintă un factor de mediu indispensabil vieţii. Lipsa apei înseamnă pustiu, excesul, 

catastrofă. Societatea şi însăşi viaţa sunt de neconceput 

fără apă. De-a-lungul istoriei, milioane de vieţi s-au 

stins fie din prea puţină apă, fie din prea multă apă.  

Dacă toată apa de pe pământ ar fi turnată în 16 pahare 

cu apă, 15 şi jumătate dintre ele ar conţine apa sărată a 

oceanelor şi mărilor. Din jumătatea de pahar rămasă, 

mare parte este înglobată fie în gheţurile polare, fie 

este prea poluată pentru a fi folosită drept apă 

potabilă şi astfel, ceea ce a mai rămâne pentru consumul omenirii reprezintă conţinutul unei 

linguriţe. 

Apa, această resursă cheie în viaţa zilnică, se află în balanţă critică în multe regiuni ale lumii, 

datorită marilor variaţii în repartiţia acesteia .  

Existenţa plantelor, animalelor şi oamenilor depinde de circuitul apei în natură. Importanţa apei 

pentru viaţa omului reiese şi din faptul că fără mâncare, acesta poate rezista circa 70 de zile, în timp 

ce fără apă nu poate trăi mai mult de 4 zile şi numai rareori 7-8 zile. Necesarul mediu de apă pentru 

metabolism al unui om normal este de 2.5 litri în 24 de ore. Plantele conţin apă până la 95 % din 

greutatea lor, animalele mari şi omul între 60% şi 70%. 

 

CCC III RRR CCC UUU III TTT UUU LLL    AAA PPP EEE III    III NNN    NNN AAA TTT UUU RRR AAA       

Căldura soarelui determină evaporarea apei de suprafaţă. Vaporii rezultaţi se ridică în atmosferă. 

Dacă în atmosfera saturată cu vapori de apă apare o scădere a temperaturii, parte din vaporii 

condensaţi iau forma de nori, ceaţă, ploaie, zăpadă sau grindină. 

Apele ajunse la nivelul solului sau cele care rezultă din topirea zăpezilor în parte umplu din nou 

lacurile, râurile, fluviile, mările şi oceanele. Altă parte străbate straturile de pământ, la diferite 

adâncimi, formând apele freatice. Apa subterană poate reapărea la suprafaţă fie prin izvoare, fie 

extrasă din fântâni, puţuri sau sonde. 
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În cadrul acestui mare circuit natural se disting circuite secundare dintre care, importanţă deosebită 

prezintă circuitul biologic. Acesta constă în pătrunderea apei în organismele vii şi redarea ei în 

circuitul natural prin respiraţie, transpiraţie şi moartea organismelor. Distingem şi un circuit apă-

om-apă, care se referă la intervenţia activităţii omului în circuitul natural. 

Echilibrul natural al apei pe Terra este pus astăzi în pericol de activitatea omului. 

Poluarea apei este una din cele mai importate probleme ale mediului. Prin poluarea apei se intelege 

orice modificare a proprietatilor fizice, chimice si biologice ale apei care are un efect nociv asupra 

organismelor vii.  

          

SSS UUU RRR SSS EEE    DDD EEE    PPP OOO LLL UUU AAA RRR EEE    AAA    AAA PPP EEE III    

Scurgerile de suprafaţă şi infiltrarea prin subteran a apei 

folosită în  agricultură determină poluarea apelor cu particule 

solide, pesticide şi îngrăşăminte chimice. 

Centralele de producere a energiei electrice poluează apele 

cu substanţe chimice, materiale radioactive şi exces de 

căldură.  

Apele uzate netratate deversate din oraşe direct în râuri sau 

în zona litorală a mărilor şi oceanelor deteriorează calitatea 

apelor. Activităţile industriale care necesită preluarea din râuri a unor cantităţi mari de apă afectează 

serios calitatea apei şi circuitul acesteia în natură.  

Produsele petroliere care ajung în mări şi oceane. Acestea provin de la sondele terestre şi marine, 

din accidente şi debalasări ale petrolierelor , de la rafinării şi conducte de transport al produselor 

petroliere.  

Pesticidele folosite în agricultură pentru combaterea speciilor considerate dăunătoare. 

Sarea presărată în timpul iernii pe şosele, care este purtată prin sol de apa de ploaie şi zăpada topită. 

 

   EEE FFF EEE CCC TTT EEE LLL EEE    PPP OOO LLL UUUĂĂĂRRR III III    

   aaa ...       AAA sss uuu ppp rrr aaa    mmm eee ddd iii uuu lll uuu iii :::    

-contaminarea chimică  a legumelor, fructelor sau a zarzavaturilor; 

-posibilitatea contaminării chimice a animalelor acvatice;  

-moartea unor specii mari de păsări şi mamifere acvatice ca urmare a poluării cu petrol 

-Plantele acvatice care produc oxigenul necesar nevertebratelor şi vertebratelor acvatice mor. 

Anumite specii de alge albastre produc substanţe toxice care omoară peştii şi alte organisme 

acvatice 
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   bbb ...    AAA sss uuu ppp rrr aaa    sssăăănnnăăă tttăăă ţţţ iii iii :::    

Boli infecţioase: febra tifoidă, holera, hepatita epidemică,  giardioza etc. 

Boli neinfecţioase: determinate de contaminarea apei cu substanţe chimice potenţial toxice. 

Exemple: 

 

-Intoxicaţia cu mercur 

-Intoxicaţia cu plumb  

-Intoxicaţia cu azotaţi şi fosfaţi 

-Intoxicaţia cu pesticide 

     

MMMĂĂĂSSS UUU RRR III    PPP EEE NNN TTT RRR UUU    PPP RRR EEE VVV EEE NNN III RRR EEE AAA    ŞŞŞ III    RRR EEE DDD UUU CCC EEE RRR EEE AAA    PPP OOO LLL UUUĂĂĂRRR III III    AAA PPP EEE III    :::    

Interzicerea evacuării la întâmplare a reziduurilor care ar putea polua apa 

 Construirea de staţii de epurare pentru reţinerea şi degradarea substanţelor poluante conţinute în 

apele reziduale  

Depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate, astfel încât acestea să nu ajungă în apa lacurilor 

sau râurilor. 

Stabilirea  de amenzi mari pentru aceia care nu respectă legea cu privire la poluarea mediului 

înconjurător.  

Lipirea de afişe, în locurile publice, cu imagini a ceea ce se poate întâmpla în urma poluării apei, a 

aerului şi a solului. 

Fiecare dintre noi trebuie să devină conştient că are datoria de a contribui, după puterile sale, la 

ocrotirea şi salvarea apelor.  

Omul va avea înţelepciunea să oprească la timp poluarea apelor şi să-şi pună întreaga capacitate în 

slujba binelui comun, ocrotind acest colţ minunat al Universului – Pământul – pe care viaţa nu este 

posibilă în lipsa apei.               

 

BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE       

Boris Crăciun, Daniela Costin-„ Caleidoscop de ştiinţă şi tehnică pentru elevi”, Editura Porţile 

Orientului, Iaşi, 2002 

Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună, „Să ocrotim mediul înconjurător”, Editura Coresi, 

Bucureşti, 2005 

http://www.aquamundus.ro/istoric.php 

http://www.aquamundus.ro/istoric.php
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Terra - casa mea 

EElleevv  ::  BBrreetteenn  IIrriinnaa  TThheeooddoorraa  
PPrrooff  ::CCuuppcceeaacc  RRaammoonnaa  
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII””GGeeoorrggee  CCăălliinneessccuu””  

 

   

 Planeta pe care o numim “casă” 

rămâne pentru locuitorii săi un loc 

plin de mistere. Cum se face că 

dintre toate planetele din sistemul 

nostru solar, numai Pământul 

musteşte de viaţă? 

   Opt planete s-au format acum 4,5 

miliarde de ani din norul de gaz şi 

praf din jurul Soarelui. Pe măsură 

ce gravitaţia strângea acest nor în jurul Soarelui, particulele de praf se ciocneau şi se uneau, 

mărindu-şi volumul şi generând câmpuri gravitaţionale mai mari. Aceste formaţiuni au ajuns să se 

unească şi au dat naştere planetelor. 

   Înţelegerea modului în care s-a format planeta ar putea rezolva misterul apariţiei vieţii pe Pământ. 

O explicaţie pentru capacitatea planetei noastre de a susţine viaţa este distanţa optimă faţă de Soare. 

Pământul se afla la o distanţă de aproximativ 149,5 de milioane km faţă de Soare, o distanţă optimă 

pentru menţinerea unei temperaturi ce permite existenţa apei în formă lichidă. 

   Toate formaţiunile de viaţă depind nemijlocit de apă , prin urmare apa ar trebui preţuită mai mult 

decât orice altă bogăţie. Ar trebui!!!  

   Omul, prin indiferenţa, neştiinţa sau rea voinţa, prin activităţile sale poluează deversând în râuri 

reziduuri toxice. Apa pură, cristalină o mai regăsim din păcate doar în izvoarele ce tâşnesc din 

inima munţilor. 

   Aerul, atât de important pentru om, ar trebui să conţină în mod normal cca 80% azot şi 20% 

oxigen, alături de cantităţi mai mici de dioxid şi monoxid 

de carbon, ozon, formaldehidă, dioxid de sulf, monoxid 

şi dioxid de azot, amoniac, corpul fiind perfect echipat 

pentru a face faţă acestei compoziţii a aerului. 

   Omul s-a adaptat în milioane de ani compoziţiei 

normale a aerului însa în prezent, aerul este plin de 

substanţe poluante, la care corpul nu s-a mai putut 

adapta, datorită creşterii acestora într-o perioadă foarte 

scurtă de timp, epoca industrializării fiind considerată 

cea care a generat această poluare a atmosferei 
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Pământului. 

   În urma activităţilor obişnuite ale omului rezultă o anumită cantitate de deşeuri dar, ciclurile 

naturale ale Pământului sunt ”proiectate” astfel încât  să poată fi prelucrate  aces te deşeuri şi să 

cureţe aerul, apa şi solul. Tot ceea ce facem ar trebui să fie în armonie cu aceste procese naturale. 

Prin urmare, ar fi bine să nu contribuim la agravarea problemelor Pământului.    

  

   Multe deşeuri pot fi refolosite sau reciclate. 

Dacă legile locale prevăd reciclarea anumitor 

produse, e bine să le respectăm. Astfel, ”dăm 

Cezarului ce este al Cezarului”.  

Poate că respectarea acestor legi necesită 

eforturi, dar în acest fel dovedim că vrem să 

păstrăm Pământul curat.  

    Sunt convinsă că doar prin educaţie 

ecologică, prin folosirea unor produse care prin 

modul în care au fost fabricate sau în care 

funcţionează, nu dăunează prea mult mediului 

am face paşi importanţi spre menţinerea “casei” 

noastre curate. Este de datoria noastră să fim responsabili şi să respectăm mediul înconjurător 

pentru că suntem pe cale să distrugem ceea ce a creat  natura în câteva miliarde de ani şi, ca răspuns 

la faptele noastre, Pământul a început să ne pedepsească dându-ne în loc de soluri fertile, zone 

deşertice din ce in ce mai întinse. 

    Realitatea din timpurile noatre pune omul în faţa unei alegeri fără precedent. Toată lumea - 

conştient sau inconştient - va fi forţată să joace un rol în această dramă a civilizaţiei umane: rolul de 

distrugător sau de protector al propriei  case - planeta Pământ.  

 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    :::    

1. Dorling Kindersley – “ Terra” 

2. Revista „Terra magazin” 

3. Website-uri 
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Pădurea sub lupa chimiei 

IIvvaanncciiuu  MMaarriiaa    
ŞŞccooaallaa  HH..  MM..  BBeerrtthheelloott,,  CCllaassaa  88BB  
PPrrooffeessoorr  îînnddrruummăăttoorr::  DDoorroofftteeii  FFllooaarreeaa  

 

Din cele mai vechi timpuri omul a observat că printre plantele 

care erau considerate o sursă de hrană, existau şi unele plante 

care, aplicate pe răni alinau durerile şi grăbeau cicatrizarea. 

Altele, preparate şi consumate corespunzător, aveau proprietăţi 

uimitoare de a vindeca unele boli. Observând valoarea 

terapeutică a plantelor, oamenii au început chiar să le şi cultive. 

Fitochimiştii, care studiază compoziţia chimică a plantelor, au 

constatat că valoarea terapeutică a plan telor medicinale are la 

bază relaţia existentă între structura chimică a plantelor şi 

acţiunea de vindecare exercitată asupra organismului. De aceea, complexitatea compoziţiei chimice 

a plantelor, de la 2-3 compuşi până la 30-40, explică eficacitatea terapeutică a plantelor medicinale.  

Anul 2011 semnifică anul internaţional al pădurilor. Astfel, s-a creat o conexiune om - chimie - 

pădure, încurajând voluntariatul şi făcându-se un pas mare spre un aer mai curat, fără elemente 

toxice, un pas spre ecologie. Se cunoaşte procesul de fotosinteză prin care plantele reţin din 

atmosferă dioxidul de carbon şi eliberează oxigenul. Omul, prin respiraţie, consumă oxigen din 

atmosferă şi elimină dioxidul de carbon. Iată cea mai semnificativă relaţie de interdependenţă între 

plante şi om. Astfel, pădurea nu poate trăi fără om, dar nici omul fără pădure.    

În totalitatea ei, vegetaţia este o adevărată uzină vie a planetei noastre. Fără această activitate nu ar 

exista nici animale şi nici oamenii. Din pământ, apă şi aer, folosind energia solară, plantele procură 

sute de substanţe fără de care civilizaţia umană, aşa cum o cunoaştem astăzi, nu ar fi existat.  

Arborii au fost printre primele resurse de combustibil necesar focului; lemn pentru adăposturi, 

unelte şi arme; fructe şi alune pentru hrană. Azi, 2 miliarde de oameni din ţările în curs de 

dezvoltare folosesc încă lemnul ca şi combustibil. Pentru industrializare, lumea foloseşte cantităţi 

uriaşe de cherestea, placaj şi plăci aglomerate. Totodată, celuloza este folosită la fabricarea hârtiei şi 

fibrelor.   

Arborii populează Pământul de mai bine de 210 milioane de ani. Primii arbori erau plante gigantice, 

lemnoase şi producătoare de spori, strămoşi ai ferigilor şi cornişorului. Copacii din ziua de azi sunt 

plante mari, producătoare de seminţe, cu o tijă verticală numită trunchi. Arborii ajută la menţinerea 

echilibrului atmosferei, stabilizează terenul, furnizează hrană pentru o gamă variată de animale şi 

produc lemnul pe care îl folosesc oamenii.   

Macroscopic, lemnul este privit diferit, în funcţie de planul în care este secţionat. Lemnul este 

alcătuit din mai multe tipuri de ţesuturi vegetale: ţesutul vascular, fibre, parenchimul de rezervă.  
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Fibrele sunt  fascicule de celule rezistente, dispuse într-un sens 

axial, care asigură rigiditatea şi rezistenţa mecanică a lemnului. 

Sunt constituite dintr-un amestec de celuloză, hemiceluloză şi 

lignină. Ţesutul vascular este compus din vase, celule tubulare 

prin care se conduce seva brută de la rădăcini la frunze. La 

conifere, aceste vase sunt numite traheide. Vasele conductoare 

sunt adesea asociate cu celulele parenchimatice (numite şi 

parenchim), care contribuie la transportul de nutrienţi în arbore. 

Celulele de rezerv ă parenchimatice, cu pereţi îngroşaţi şi 

lignificaţi, însoţesc ţesutul vascular. Aceste celule participă la 

funcţia de susţinere. Orientarea lor este transversală şi radială pornind de la axa longitudinală a 

arborelui.  

Lemnul are o structură anatomică specifică fiecărei specii de arbore, astfel încât aceasta poate fi 

recunoscută în funcţie de diferenţele structurale. Descrierea ştiinţifică a structurilor lemnului şi 

determinarea speciilor de arbori ţine de anatomia lemnului.  

Cu toate acestea, din ce este alcătuit trunchiul copacului din punct de vedere chimic ? Lemnul 

constă în principal din substanţe organice, precum şi din substanţe anorganice (1 până la 1,5%). De 

asemenea, poate avea umiditate variabilă. Compoziţia chimică a lemnului este următoarea: celuloză 

(40 - 50%), lignină (20 până la 30%), hemiceluloză  (15 până la 25%), alte substanţe organice: 

polizaharide, pentozani, hexozani, răşini, taninuri, coloranţi, ceară, alcaloizi etc. şi apă. Există trei 

tipuri de apă în lemn: apa liberă este apa prezentă în lemnul verde, apa legată este apa care intră în 

compoziţia fibrelor (ea este cea care cauzează contracţii în timpul uscării), apa de compoziţie este 

apa care intră în compoziţia moleculelor. Eliminarea acesteia din urmă duce la distrugerea lemnului 

(de exemplu, în incendii).  

Celuloza este substanţa macromoleculară naturală din clasa glucidelor, formată dintr-un lanţ liniar 

de molecule de D-glucoză (între 200 şi 14 000). Împreună cu lignină (un compus macromolecular 

aromatic) şi alte substanţe formează pereţii celulelor vegetale şi conferă plantei rezistenţă mecanică 

şi elasticitate. Este principalul compus al lemnului. Celuloza reprezintă materia organică cea mai 

răspândită pe Terra (peste 50% din biomasă). Ea constituie o importantă resursă regenerabilă.  

Lemnul are proprietăţi optice, proprietăţi elastomere, proprietăţi biologice, proprietăţi higroscopice 

(o stabilitate dimensională relativ scăzută în diferite umidităţi ambientale), proprietăţi acustice 

(viteza sunetului în lemn de-a lungul fibrelor lemnoase are o valoare de 4.000 până la 6.000 m/s, pe 

când în cereale este de doar 400 – 2.000 m/s), proprietăţi termice (datorită porozităţii sale, lemnul 

este un conductor slab de căldură, prin urmare este foarte potrivit ca izolare termică).  

Ştiaţi că un copac ajuns la maturitate produce într-un sezon necesarul  de oxigen pe care 10 oameni 

îl consumă într-un an sau că 40 hectare de pădure pot asigura oxigenul dintr-un an pentru 18 

persoane ? O altă statistică spune că doi copaci maturi furnizează oxigenul pentru o familie de patru 

persoane. Înainte de a tăia un copac, documentaţi-vă despre necesitatea acestuia pentru om şi cu 

siguranţă veţi lăsa planta să crească.   

Arborii formează pădurile. Acestea sunt suprafeţe mari de pământ, acoperite în mare de arbori şi 

alte plante. Cele trei tipuri principale de păduri sunt: cele de conifere, cele de foioase şi pădurile 

tropicale. Cea mai înaltă zonă a unei păduri e formată din vârfurile arborilor şi se numeşte 
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coronament. Sub ea se află arborii mai mici şi apoi tufele. Cel mai jos se află iarba, florile şi 

buruienile, pe urmă muşchii şi ciupercile. Pe lângă animalele mari, căprioarele şi veveriţele, sunt şi 

mii de alte creaturi ce trăiesc sub frunze şi în solul pădurii.   

După ultimele date comunicate de F.A.O. (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură) pădurile ocupă 4.285 milioane hectare , deci circa 1/3 din suprafaţa globului. Doar 

aproximativ 51% din această suprafaţă este luată în exploatare, 49% reprezentând încă zone virgine, 

cum ar fi imensele rezervoare de "aur verde" siberiene, braziliene şi central-africane. Din totalul 

suprafeţei împădurite, 3.069 milioane hectare revin pădurilor de foioase, iar 1.216 milioane hectare 

celor de conifere.  

Pădurea este izvor de sănătate şi linişte. Toate acţiunile pozitive exercitate de pădure asupra 

mediului înconjurător se reflectă în mod direct asupra sănătăţii oamenilor. Ansamblul condiţiilor 

favorabile vieţii create în pădure determină ca frecvenţa pulsului să se reducă cu 4-8 pulsaţii/ minut, 

să tindă spre optimizarea tensiunii arteriale şi să favorizeze starea de bună dispoziţie. Pentru 

bolnavii cu unele afecţiuni respiratorii, pădurile de răşinoase sau amestec de răşinoase şi fag din 

zonele montane sunt benefice.   

În fiecare zi se consumă bilioane de hârtii care înseamnă păduri întregi de unde viaţa ia naştere. 

Aşadar, când tăiem în doar 30 minute un copac, ce a ajuns la maturitate în 30 de ani, uităm cum a 

contribuit acel copac la sănătatea, confortul şi economia gospodăriei noastre. Din circa 70%, cât 

deţinea pădurea în perioada preistorică, proporţia a scăzut în prezent la 30%. La defrişările din 

trecut, făcute în special cu scopul extinderii păstoritului, agriculturii şi aşezărilor umane, timpurile 

moderne au adăugat tăierile în scopuri economice, pentru satisfacerea nevoilor de lemn ale 

societăţii. Rezultatul nu constă doar în diminuarea pădurii, ci şi în degradarea ei progresivă. 

Pădurile cultivate nu au acelaşi randament ecologic, ca stabilitate, rezistentă şi forţă protectivă. 

Soluţia pe care cu toţii o ştim, dar pe care trebuie să începem să o aplicăm cu mai multă 

conştiinciozitate pentru a reduce tăierea copacilor, este reciclarea hârtiei.    

În concluzie, pădurea furnizează cea mai  mare cantitate de oxigen, absoarbe o cantitate de CO2 

(gaz cu efect de seră ) şi filtrează apa din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de 

muşchi şi frunze moarte. Totodată, pădurea este un loc apreciat de recreere, cu efecte terapeutice 

recunoscute. Sper că acţiunea va avea un efect cât de mic - măcar că lumea ar începe să evite 

produsele cu ulei de palmier, n-ar  construi hoteluri în rezervaţii naturale, ar planta din când în când 

un copac  -  ar fi  un  pas înainte.   

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::       

-internet 

-http://www.scribd.com/doc/39037502/ATESTAT-Defrisarile-de-Paduri-Si-Efectele-Lor 

-http://blog.arborday.org/ 

-http://eco-notes.over-blog.com/article-2011-anul-international-al-padurilor-66343769.html 

 

 

http://www.scribd.com/doc/39037502/ATESTAT-Defrisarile-de-Paduri-Si-Efectele-Lor
http://blog.arborday.org/
http://eco-notes.over-blog.com/article-2011-anul-international-al-padurilor-66343769.html
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Reciclăm şi învăţăm 

EElleevv::  CCoottiiggaa  AAlleexxaannddrraa  ––  ccllaassaa  aa  VVIIIIII  aa  
    PPrrooff..îînnddrruummăăttoorr::  MMaarriiaa  DDrrăăgghhiiccii--  
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  MMeerreeii,,  BBuuzzăăuu  
 

                Un mediu curat – un mediu sănătos este o 

decizie devenită necesitate în societatea actuală. 

Oamenii, în interacţiunea lor cu mediul, îl transformă 

şi se transformă, de aceea este indicat ca oamenii să 

cunoască efectele acţiunii lor asupra mediului.Şcoala 

joacă un rol deosebit de important nu numai în 

informarea, ci şi în formarea omului capabil să 

protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. Omul 

este o parte a comunităţii, deci şcoala poate fi 

considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema 

mediului înconjurător şi nu numai. 

                Observând că, noi, elevii nu acordăm o atenţie deosebită protejării resurselor, aruncând 

hârtia, cartonul la întâmplare, fără să ne  gândim  prea mult la consecinţele actelor noastre, ne-am 

decis să derulăm un proiect care să reprezinte o provocare pe termen lung pentru elevi, părinţi, 

cadre didactice, să determine conştientizarea şi preocuparea de a găsi diverse soluţii problemelor 

actuale ale mediului din şcoală şi din orizontul local, dar şi prevenirea apariţiei altora. 

                Ideea acestui proiect, intitulat RECICLEAZĂ ŞI NATURA O SALVEAZĂ! , a luat naştere 

în urma participării la acţiunea naţională de voluntariat LET’S DO IT , ROMANIA!, campania de 

colectare a mormanelor de gunoi din arealurile naturale ale ţării, într-o singură zi. Prin acest proiect 

s-a dorit educarea cetăţenilor în spirit ecologic şi sensibilizarea lor faţă de mediul înconjurător. 

Iniţiativa naţională a fost susţinută cu entuziasm de elevii şi cadrele didactice ale şcolilor noastre, 

care s-au alăturat voluntarilor din întreaga României şi au participat la curăţarea de gunoaie a zonei 

Merei-Monteoru . Această campanie ne-a  oferit  ocazia de a ne  dezvolta spiritul de echipă, 

aptitudinile de organizare şi diviziune a muncii, dar şi o mai bună înţelegere a efectelor pe care 

omul, mai ales in activităţile sale distructive, o are asupra mediului. Ceea ce până atunci era o 

simplă lecţie de geografie, sau biologie, a devenit o aplicaţie practică a unei ore de educaţie civică. 

Şi în timp ce ne luptam  cu sacii de gunoaie, cum o atestă şi fotografiile, am înţeles cât de important 

este să păstrăm curăţenia nu doar in propriile case, ci şi in mediul înconjurător. 

 Când am spus că toată lumea a participat entuziasmată, ne-am referit bineînţeles şi la Ciobănilă, 

câinele şcolii, care ne-a însoţit atent tot  drumul, să fie sigur că adunăm tot gunoiul. 

                Animaţi de acest interes am demarat proiectul menţionat anterior, un proiect de anvergură 

prin care dorim să sensibilizăm nu doar elevii, ci şi familiile acestora, în ce priveşte problemele de 

mediu în general şi ce pot face ei în particular. 

                Şi cum respectarea şi protejarea mediului poate îmbrăca forme diverse, ne-am gândit să 

pornim de la mic la mare, de la simplu la complex, astfel încât întreaga călătorie sa fie un proces de 
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învăţare. Am decis să  pornim de la ceva simplu, parte integrantă din viaţa lor, un lucru atât de mic 

şi comun încât nu i se mai  acordă importanţa cuvenită, şi anume – hârtia. Hârtia o regăsim în 

caietele pe care scriem, în cărţile pe care le citim, sau le studiem, în ziarele şi revistele pe care le 

cumpără părinţii, în pamfletele publicitare, în ambalajele cadourilor, în cutiile de jucării. E aceiaşi 

hârtie pe care o transformăn în pauze în armament pentru pixuri, în avioane sau gornete.. Hârtia 

face parte din viaţa cotidiană. Dar pentru a produce o singură filă de hârtie, procesul este lung. Şi 

implică tăierea unui întreg copac. Hârtie irosită înseamnă mult mai mulţi copaci, pentru a produce 

un surplus. Asta duce la defrişări, alunecări de teren, diminuarea cantităţii de oxigen din aer şi 

acumulare de deşeuri. 

                Un prim pas în a deveni un cetăţean responsabil al lumii de mâine este de a învăţa să 

minimizezi efectele distructive ale propriului comportament, modul în care acesta se reflectă asupra 

mediului, şi mai ales cum să foloseşti cât mai optim ceea ce natura oferă cu atâta generozitate. De 

aceea unul din obiectivele proiectului a fost de a justifica nevoia de a recicla hârtia. Doamna 

profesoară Drăghici Maria ne- a  prezentat un material powerpoint în care se arată procesul de 

reciclare al hârtiei; cum aceasta este colectată, triată în funcţie de scopul ei, şi de gradul de 

contaminare cu alte deşeuri (de unde şi necesitatea de a stoca hârtia nefolositoare în coşuri speciale, 

pentru a uşura refolosirea ei), şi trimiterea ei către morile de hârtie, unde aceasta este plasată în 

malaxoare. Procesarea hârtiei reciclate se face la fel ca procesarea lemnului, doar că este necesar ca 

fibrele reciclate sa fie curăţate si sortate, ele fiind utilizate anterior. De asemenea, trebuie înlăturată 

cerneala folosită la tipăririle anterioare, pentru a creşte gradul de puritate al fibrelor. În acest stadiu, 

pasta obţinută este învârtită şi aer este suflat în ea. Bulele de aer capturează cerneala şi astfel aceasta 

este ridicată la suprafaţă, de unde este îndepărtată.  Substanţa astfel obţinută este filtrată şi curăţată 

de nenumărate ori, pentru a ajunge la rezultatul potrivit obţinerii unei noi tranşe de hârtie. Fibrele 

astfel obţinute pot fi albite folosindu-se peroxid de hidrogen. Acum ele sunt gata să fie folosite, fie 

singure, fie în combinaţie cu fibre obţinute din lemn, pentru a produce un nou balot de hârtie. Odată 

ce aceasta este folosită, poate fi recuperată şi reciclată din nou.  

                Procesul de colectare a hârtiei a dat copiilor prilejul nu doar de a se simţi utili, ci şi de a 

explica celorlalţi de acasă sau din sat importanţa recuperării şi refolosirii hârtiei şi cartonului. Le-a 

oferit acestora ocazia să povestească cu propriile cuvinte filmuleţul prezentat la calculator, 

asigurându-se astfel retenţia optimă a informaţiei şi întărirea comportamentului adecvat faţă de 

depozitarea deşeurilor. A oferit o viziune nouă asupra importanţei cărţilor şi manualelor, şi mai ales 

a necesităţii  păstrării lor în bună stare, pentru a putea fi folosite şi de către generaţiile următoare. 

De asemenea, a oferit o valoare sporită banalului caiet pe care scriu, îndemnându-i să folosească 

într-un mod cât mai chibzuit spaţiul paginii. Ceea ce a pornit ca o campanie distractivă de colectat 

ziare vechi, reviste şi cartoane s-a transformat într-un proces de exersare a aşezării cât mai corecte 

în pagină a lecţiei, de recuperare şi recondiţionare a cărţilor din biblioteca şcolii, a dus la 

înrădăcinarea reflexului de separare a hârtiei de restul deşurilor şi plasării acesteia în coşul potrivit. 

Impulsul a venit nu doar de la cadre către elevi, ci şi în sens invers, aceştia urmărind cu ochi de 

vultur orice abatere venită din partea colegilor sau a profesorilor şi învăţătorilor. 

                Filmuleţul demonstrativ a urmărit procesul de obţinere a hârtiei de la copac spre produsul 

finit. Procesul de invăţare, de asimilare a comportamentului dorit a urmat sensul invers, de la 

produsul finit spre sursă. Primi paşi fiind făcuţi, cu rezultate vizibile şi mulţumitoare, s-a trecut la 

pasul trei din proiect, şi anume dezvoltarea atitudinii protectoare faţă de natură, şi cu precădere faţă 

de spaţiul verde. Filmuleţul a demonstrat de cât lemn este nevoie pentru a obţine un balot de hârtie, 
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şi mai ales faptul  că nici măcar reciclarea hârtiei nu poate 

înlătura necesitatea folosirii unui procentaj de fibră lemnoasă, 

chiar dacă acesta este mic. Deci pentru fiecare copac matur 

tăiat, este nevoie să fie plantat un altul. Dar cum aceştia cresc 

greu, s-a lansat astfel ideea necesităţii plantării a doi copăcei 

pentru fiecare copac matur folosit în obţinerea hârtiei. Astfel, se 

acoperă deficitul, si se măreşte şi cantitatea de oxigen din aer. 

Şi cum două vorbe nu fac mare poveste, dacă nu sunt urmate de 

fapte, s-a trecut la etapa finală a proiectului nostru, şi anume 

plantarea de arbuşti şi flori în grădiniţa din jurul şcolii noastre. Puieţii, seminţele şi răsadurile de 

flori folosite în această campanie de înverzire a mediului imediat înconjurător au fost aduse de 

profesori şi elevi, mulţi dintre ei doritori să urmărească procesul de creştere al acestora. Şi astfel, 

campania noastră de reciclare a căpătat o nuanţă didactică pozitivă, pentru că ceea ce elevii învăţau 

la biologie despre mini-ecosisteme a prins viaţă în faţa ochilor lor când au început să planteze şi să 

însămânţeze grădina şcolii. Acum pot urma etapele de creştere şi dezvoltare a unei plante in mod 

direct, şi nu doar în diapozitive. 

                Acest proiect ne-a deschis gustul pentru voluntariat, aşa că ne-am gândit sa continuăm. 

Alături de un grup de cercetaşi din Belgia vara aceasta ne propunem să continuăm munca de 

ecologizare, prin adunarea deşeurilor de pe malul pârâului Sărata şi din Parcul dendrologic 

Monteoru,  însoţită de amenajarea spaţiilor verzi. Prin această acţiune sperăm să continuăam să 

insuflăm un spirit civic şi o nouă mentalitate, îndreptată spre protejarea mediului, întregii 

comunităţi locale. Şi cum această activitate ne-a ieşit destul de bine în trecut, ne-am dorit să dăm 

piept cu o noua provocare: voluntariat cultural - artistic. Pentru elevii noştri, care nu dispun de 

resursele necesare sa părăsească localitatea, sa vadă lumea, ne-am gândit să le aducem o părticică 

din lume în ograda lor. Alături de animatorii din Belgia, ne propunem să susţinem activităţi 

recreativ – creative, concursuri sportive şi lingvistice, activităţi care să le dezvolte spiritul de 

competiţie corectă, dar şi de echipă, imaginaţia, creativitatea, simţul artistic, mândria de a aparţine 

unei culturi bogate şi străvechi, dar şi deschiderea spre nou şi universal, ocazia de a exersa politeţea 

si bunul simţ, curajul şi spiritul de inovaţie în situaţii diverse. Ceea ce ne dorim prin aceste acţiuni 

de voluntariat este să facem fiecare copil să se simtă special, iubit şi unic, şi în acelaşi timp parte a 

unui întreg mai mare, a unei comunităţi care îi acceptă şi îi doreşte, şi care are nevoie ca ei să 

devină oameni responsabili pentru a asigura viitorul.  

   

BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE    

Legea Voluntariatului din 2006 

“ Reciclează şi natura o salvează” – proiect ecologic  - coordonator prof. Drăghici Maria 

“ Tineri pentru România” - proiect imternational de voluntariat - coordonator prof. Drăghici Maria 
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Reciclarea hârtiei – salvarea a mii de copaci 

KKeelleessiiddiiss  EEvvggnnoossiiaa  ccllaassaa  aa  VVIIII--aa  AA  
PPrrooffeessoorr  îînnddrruummăăttoorr  VVeenneerraa  GGeeoorrggeessccuu  
ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  

 

  

Prima bucată de hârtie a fost fabricată în China, în 

jurul anului 105 d.Hr. din cârpă. 

Hârtia pe care o folosim astăzi este fabricată din fibre de 

celuloză provenită din lemn sau alte surse precum bumbac, 

sfeclă de zahăr sau chiar şi excremente de elefant. În 2006 

reciclările de hârtie şi carton au asigurat aproximativ 74% 

din totalul de 6.2 milioane de tone de hârtie fabricată în 

Marea Britanie, iar aproximativ 7.7 milioane de tone au fost 

importate. Există diverse deşeuri de fibră din care se fabrică 

hârtie reciclată.  

 

 

Deşi materialul brut din care provine hârtia 

este predominant lemnul, deseori se face greşeala 

de a se înţelege că reciclarea hârtiei salvează 

copacii. Copacii sunt crescuţi în scop comercial şi 

cultivaţi ca o plantaţie pe termen lung, noii copaci 

fiind plantaţi în locul celor defrişaţi .La asta se 

adaugă faptul că producătorii de hârtie pot folosi 

părţi ale copacilor care nu ar putea fi folosite în 

industria construcţiilor sau mobilei. Tipuri diferite 

de copaci sunt folosiţi in diverse industrii  

 

           

 Cutiile din carton folosite la ambalarea lichidelor (mâncăruri sau băuturi) sunt fabricate, în 

majoritatea cazurilor, din hârtie, la care se adaugă straturi fine de plastic, numit polietilenă. Cutiile 

aseptice conţin şi un strat subţire de aluminiu care ajuta la păstrarea conţinutului proaspăt pentru 

mai mult timp, impiedicând oxigenul şi lumina să patrundă în interiorul ambalajului. Bariera din 

aluminiu elimină nevoia de conservanţi. În anumite regiuni, cutiile pot fi puse spre reciclat în 

acelaşi recipient ca şi cutiile din aluminiu, sticlă sau plastic. În altele, este necesar să fie duse la un 

centru de colectare. Verificaţi inainte de a le lăsa spre reciclat! Există două tipuri de cutii de băuturi: 

1. Cutiile tipice de lapte şi suc ce pot fi găsite la raionul de băuturi, în frigidere. De cele mai multe 

ori sunt fabricate din mucava, acoperită de fiecare parte de un strat subţire de plastic. Acest plastic 

este numit polietilenă şi protejează hartia, împiedicând-o să se ude. 

2. Cartoanele aseptice sunt fabricate din mucava şi straturi subţiri de polietilenă, plus un strat 

subţire de aluminiu. Nu necesită depozitarea in frigider, întrucât conţinutul este sterilizat şi complet 

sigilat în cutie. Aceste cutii sunt folosite pentru ambalarea sucurilor, laptelui, sosurilor şi supelor. 
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HHH ÂÂÂ RRR TTT III EEE    CCC AAA RRR EEE    NNN UUU    SSS EEE    RRR EEE CCC III CCC LLL EEE AAA ZZZĂĂĂ !!!    

   

   

 Hârtia cerată .  

 Ambalajele din hârtie folosite pentru produse toxice.  

 Pungile din hârtie impermeabilă. 

 Hârtia de fax. 

 Hâtia care a fost reciclată de patru (4) ori. 

 Scutecele din hârtie.  

 Hârtia deteriorată prin putrezire. 

 

CCC uuu mmm    sss eee    rrr eee ccc iii ccc lll eee aaa zzzăăă    hhh âââ rrr ttt iii aaa    ???    

   

Hârtia trebuie să fie curată pentru a putea fi reciclată. Asta înseamnă că, dacă am vărsat băutură sau 

mâncare pe ea, hârtia nu mai poate fi trimisă spre a fi reciclată. În schimb, pentru că este produsă 

din fibre vegetale, hârtia poate fi descompusă. Şerveţelele murdare, farfuriile şi paharele de hârtie, 

cutiile de pizza, ziarele care nu mai sunt curate sau cutiile pot fi puse într-un recipient şi tratate cu 

compost. Acestea se descompun în timp şi pot fi folosite în grădină, ca şi îngrăşământ. 

Fibre noi şi reciclate 

Deşeurile de hârtie pot fi reciclate de patru ori, până când se degradează şi nu mai pot fi folosite. Nu 

putem recicla aceeaşi bucată de hârtie la nesfârsit, întrucat fibrele se 

degradează şi nu mai sunt la fel de rezistente pentru a fabrica o altă 

hârtie. Astfel, fibrele virgine, din materie primă, sunt 

adăugate in amestecul ce merge spre reciclat, pentru a 

garanta că hârtia produsă este de calitate. Fibrele virgine 

provin în majoritatea cazurilor de la arbori. 

 

 

 

 

 

 

Beneficiile aduse naturii prin reciclarea deşeurilor de hârtie sunt foarte importante, reducându-se 

poluarea astfel:  

 

 a apei industriale cu cca. 60% 

 a apei (în general) cu cca. 45% 

 a aerului cu cca. 75 % 

 consumul de energie electrică cu aproximativ 45% 

  cantitatea de e material lemnos exploatat. 
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Cum cererea de hârtie a crescut, mai mult lemn este necesar pentru a satisface cererea de pulpă 

lemnoasă. În multe din cazuri asta a însemnat pierderea a numeroase habitate naturale pentu fauna 

şi nenumărate ecosisteme deoarece pădurile vechi, mature au fost înlocuite de plantaţii controlate, 

de obicei păduri de conifere ce cresc rapid. Lipsa de diversitate in rândul arborilor pe plantaţiile 

controlate a dus la un dezechilibru în întreaga zona forestieră.  

Folosind deşeuri de hârtie pentru a produce hârtie reciclată problemele privind depozitarea 

deşeurilor s-au redus. Pentru fiecare tonă de hârtie reciclată se salvează:  

- cel puţin 30000 l de apă,  

      - 3000 - 4000 KW electricitate ( destul pentru un apartament de 3 camere/an)  

- 95% poluarea aerului  

Producerea de hârtie reciclată presupune între 28-70% mai puţina energie decât producerea de 

hârtie virgină şi presupune mai puţina apă. Asta se întâmplă din cauza faptului ca mare parte din 

energia dedicată producţiei de hârtie se consumă prin transformarea lemnului in hârtie. 

 

   

SSS FFF AAA TTT UUU RRR III LLL EEE    EEE CCC OOO LLL OOO GGG IIIŞŞŞTTT III LLL OOO RRR    PPP RRR III VVV III NNN DDD    RRR EEE CCC III CCC LLL AAA RRR EEE AAA    HHH ÂÂÂ RRR TTT III EEE III    

 

  Fotocopiază şi imprimă faţă-verso şi refoloseşte hârtia până la ultimul colţişor; 

 Reduce numărul de copii pentru fiecare document (nu face mai multe decât îţi sunt necesare); 

 Cumpără hârtie reciclată şi reciclează hârtia utilizată; 

 Foloseşte un fax cu hârtie comună astfel încât să poţi refolosi şi recicla hârtia; 

 Cumpără un filtru de pânză la cafetieră, în locul celor de hârtie; 

 Cumpără un singur exemplar dintr-o publicaţie şi lasă-l pentru a putea fi citit şi de alţii 

 Scrie pe ambele feţe ale unei foi de hârtie sau foloseşte hârtiile de care nu mai ai nevoie drept 

ciorne, apoi adună-le şi du-le la reciclat. Aminteşte-ţi să scoţi capsele, agrafele, coperţile de 

plastic. 

 Nu te grăbi să arunci bucăţile mici de hârtie, păstrează-le pentru mici notiţe de uz temporar 

apoi du-le la reciclat. 

 

 

 



 

 

Ecocalendar-valabil pentru cel puţin încă o sută de ani 

EElleevv::  BBaarrbbuu  AAlleexxaannddrraa  
PPrrooff..  CCoooorrdd....    GGrraassuu  MMaarriiaannaa  
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII,,  nnrr..113399,,  ““MMiirrcceeaa  SSâânnttiimmbbrreeaannuu””    
 

 Un anotimp este una din cele patru diviziuni ale anului. În general, anotimpul se referă la 

schimbările anuale ale climei. În zonele temperate sunt patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna şi iarna. 

 Anotimpurile sunt determinate de înclinarea axei Pământului, combinată cu rotaț ia lui pe orbită în 

jurul Soarelui. Astronomic, anotimpurile durează perioadele între care Pământul trece prin anumite puncte 

ale orbitei, fapt văzut de pe Pământ ca trecerea Soarelui prin solstiţii ș i echinocþii. 

 Într-un an , noi, românii, ne putem bucura de cele patru anotimpuri ale anului, primăvara, vara, 

toamna şi iarna, faţă de alte ţări unde se regăsesc doar doua anotimpuri sau unde anotimpurile de genul 

“Iarna” tine mai puţin de o luna de zile. 

 Pentru  noi, românii, fiecare anotimp este unic şi ţine timp de trei luni, oferindu-ne  posibilitatea să 

ne bucuram din plin de acesta perioada a anotimpului: 

III aaa nnn uuu aaa rrr iii eee . Este luna în care principala senzaţie pe care o ai este frigul. Pentru a scãpa de aceasta trebuie sã 

te încãlzeşti, deci sã consumi energie. Dar consumul de energie înseamnã poluare, datoratã arderii 

cãrbunilor în termocentrale, a pãcurii sau a gazelor. Deci cu cât consumi mai eficient energia, cu ajutorul 

atenţiei tale şi a unor instalaţii eficiente energetic (întreabã de acest lucru când cumperi un asemenea 

obiect), cu atât scade gradul de poluare a mediului. 

FFF eee bbb rrr uuu aaa rrr iii eee . Începe dezgheţul. Zãpada se transformã în apã, care pãtrunde în pãmânt sau ajunge în apele 

de suprafaţã. Apa poate fi foarte uşor poluatã datoritã activitãţilor industriale (deversãri), a celor agricole 

(pesticide) sau activitãţilor casnice (deşeuri organice). Deşi natura poate micşora efectul nociv al acestor 

poluanţi, de multe ori substanţele chimice ajung în apa ce curge la baie sau la bucãtãrie. Deci protejând 

apele, ne protejãm însãşi sãnãtatea noastrã. 

MMM aaa rrr ttt iii eee ...   Apar ghioceii, natura revine la viaţã. Cu cât avem mai multe parcuri sau spaţii verzi îngrijite, cu 

atât mai curat va fi aerul pe care îl respirãm. Parcurile reprezintã locuri în care poţi pentru moment scãpa 

de stresul cotidian, în care poţi respira puţin aer mai curat. De aceea trebuie sã ai grijã de ele, şi sã nu 

foloseşti aceste oaze verzi drept locuri de depozitare a gunoaielor, cum din pãcate se întâmplã des, sau sã 

distrugi în mod gratuit copacii şi iarba. 

AAA ppp rrr iii lll iii eee ...  Este luna în care ai ocazia sã organizezi, poate prima ta acţiune ecologicã.  Pe data de 22 aprilie 

a fiecãrui an, în toatã lumea se sãrbãtoreşte Ziua Pãmântului. Poţi sã organizezi o serbare la şcoala ta, sã 

plantezi un copac ce va înveseli atmosfera sau sã dai un telefon la o organizaţie ecologicã din oraşul tãu şî 



 

sã întrebi ce poţi face concret, mãcar pentru o zi, ca sã contribui la apãrarea sãnãtãţii mediului în care 

trãieşti. 

MMM aaa iii ...  Luna florilor!  Dar florile trãiesc numai dacã stau în pãmântul în care au crescut sau în ghivece. 

Deşi ele îţi pot decora în mod plãcut casa, dupã douã - trei zile vor muri. Aşa cã e mai bine sã le ai lângã 

tine zilnic, în ghivece sau intr-o micã grãdiniţã din faţa blocului sau a casei. Şi nici o problemã cu gâzele 

ce se vor aciui pe lângã ele, acestea reprezintã viaţã, pe care trebuie sã o împarţi cu celelalte vieţuitoare de 

pe pãmânt. Protejeazã animalele şi te vei proteja pe tine ! 

III uuu nnn iii eee ...  Se apropie cãldura şi va trebui sã renunţi la hainele mai groase. Dar nu le arunca pe cele pe care te-

ai hotãrât sã nu le mai pãstrezi in continuare. Existã atâtea orfelinate şi case de copii în care sãrãcia 

domneşte, încât hainele tale oferite lor vor mai îndulci un pic din amar. Şi mai mult, când te vei hotãrî sã-

ţi cumperi haine noi, alege pe cele confecţionate din fibre naturale (lânã, bumbac), deoarece cele artificiale 

sunt dãunãtoare sãnãtãţii şi fabricarea lor polueazã mediul. 

III uuu lll iii eee ...  Soseşte timpul vacanţelor, încare fiecare se pregãteşte de câte o excursie. Dar pentru a te deplasa la 

locul dorit, încearcã sã alegi cel mai nepoluant mijloc de transport. Trenul este unul dintre acestea. Dacã 

eşti mai îndrãzneţ, bicicleta este perfectã. Maşina personalã, deşi îţi conferã un confort mai mare, polueazã 

aerul. La fel şi autocarele, ca sã nu mai vorbim de avion. Dacã totuşi preferi intimitatea, încearcã sã 

reglezi motorul automobilului tãu cât mai eficient, acest lucru va fi folositor şi buzunarului şi mediului. 

AAA uuu ggg uuu sss ttt ...  Este luna turiştilor. Indiferent de locul pe care îl alegi pentru drumeţie, fii puţin mai atent la 

frumuseţile pe care ţi le oferã natura, fie cã eşti la mare, fie cã esti la munte. E foarte uşor sã aruncãm tot 

felul de gunoaie pe unde ajungem, mai greu este sã scãpãm de ele şi de efectul lor neplãcut. Focurile de 

tabãrã sunt foarte gustate de turişti, dar pentru ele foloseşti doar crengi moarte, nu mutila copacii vii. 

Încearcã sã devii şi tu un eco – turist. 

SSS eee ppp ttt eee mmm bbb rrr iii eee ...  Pentru cei mai mulţi dintre noi începe şcoala,  fie ca suntem elevi, stidenţi sau pãrinţi. 

Problema rechizitelor este la ordinea zilei. Dar cum tot dai un ban, încearcã sã fii atent, mai puţin la 

aspectul strãlucitor, ci la felul cum sunt fabricate aceste rechizite. Multe caiete sunt fãcute acum din hârtie 

reciclatã sau reciclabilã. Alegele pe acestea şi vei mai micşora puţin numãrul de arbori tãiaţi din pãduri. 

Pixurile pot fi la fel de frumoase şi dacã le înlocuieşti mina, în loc sã cumperi unul nou. 

OOO ccc ttt ooo mmm bbb rrr iii eee ...  Serviciul sau şcoala sunt la ordinea zilei. Biroul sau clasa ta vor arãta mult mai frumos dacã 

le vei decora cu plante vii. Aranjeazã-ţi un loc special în care sã strângi hârtia folositã şi du-o apoi la un 

centru de colectare. Contra unei sume modeste, adevãrat, vei contribui la salvarea pãdurilor. Cumpãrã-ţi 

instrumente ce pot fi folosite un timp mai îndelungat, de exemplu stilouri care se pot încãrca de mai multe 

ori. Şi fii atent la caiete, agende sau carneţele : multe dintre ele sunt fabricate din hârtie sau carton reciclat, 

deci acestea sunt cele pe care trebuie sã le foloseşti. 

NNN ooo iii eee mmm bbb rrr iii eee ...  Vine frigul ! Din nou energie electricã consumatã, din nou haine groase, din nou note 

consistente de platã a întrţinerii. Izoleazã-ţi ferestrele, vei pãstra casa mai caldã. Cumpãrã-ţi sobã ce 

utilizeazã gaz natural, este mai ieftin şi mai puţin poluant. Hainele de lânã sunt cele mai rezistente, cele 

mai cãlduroase, şi ştii bine cã oile nu trebuie omorâte ca sã li se ia lâna. 



 

Dacã totuşi ai un strop de snobism în tine, ia-ţi o hainã de blanã artificialã, pentru cele naturale sunt 

animale nevinovate. Şi bea o canã de lapte cald pentru a-ţi încãlzi corpul. 

DDD eee ccc eee mmm bbb rrr iii eee . Vin sãrbãtorile, vin cheltuielile.  Ai muncit un an de zile ca sã cumperi cadouri pentru 

familie şi pentru prieteni. Toţi cei dragi meritã un cadou de Crãciun. Dar la fel de mult meritã un cadou 

care sa-l foloseascã cât mai mult timp posibil şi care poate fi reciclat ulterior sau refolosit cu alt scop. 

Acest lucru economiseşte bani şi protejeazã mediul. Felul în care e ambalat, e la fel de important ca şi 

conţinutul. Ambalajul, care aruncat devine deşeu, polueazã mediul., poate fi folosit de mai multe ori,  sau 

duceţi hârtia de ambalaj la centrele de colectare pentru a fi reciclatã.Crãciunul înseamnã pentru copii 

îmbogãţirea colecţiei de jucãrii cu noi achiziţii. Dar cum acestea devin uneori plicticoase sau înaintarea în 

vârstã modificã preferinţele, ele sunt aruncate si devin deşeuri ce polueazã. Este mai bine atunci sã oferiţi 

aceste jucãrii altor copii sau caselor de orfani, unde orice ajutor este binevenit totdeauna. 

Jucãriile electronice fac parte în ziua de astãzi din peisajul cotidian. Deoarece folosesc întotdeauna baterii, 

alegerea acestora poate fi un act de comportament prietenos mediului. Deşi sunt mai scumpe, bateriile 

ecologice (cele care nu conţin Cadmiu sau Zinc) sau acumulatorii, devin profitabile pe termen mai lung. 

Primele nu polueazã cu metale grele atunci câd sunt aruncate, iar acumulatorii folosesc mai puţinã energie 

şî scad numãrul deşeurilor. 

 Obicei strãmoşesc, bradul împodobit este nelipsit din orice casã în aceastã perioadã a anului.  Dar 

bradul, care este şi el o fiintã vie, ajunge încasã mutilat, adicã farã rãdãcinã. Iar dupã consumarea 

sãrbãtorilor, este aruncat la gunoi sau i se dã foc. Toate acestea reprezintã un comportament deloc 

prietenos mediului înconjurãtor. Ideal ar fi achiziţionarea de brazi cu tot cu rãdãcinã, care sã fie ţinuţî în 

ghivece – este mai sãnãtos şi mai estetic, chiar, el putând fi replantat ulterior ; dupã Crãciun, brazii fãrã 

rãdãcinã pot deveni o sursã de îngrãşãmânt natural al solului, prin transformarea lor în compost organic. 

 Dacã vi se pare greu sa realizaţi acest lucru, scrieţi autoritãţilor locale o scrisoare prin care sã 

susţineţi organizarea unui program anual de reciclare a brazilor de Crãciun. 

 Ai ocazia sã devii realmente, şi nu doar cu mintea, un apãrãtor al mediului în care suntem sortiţî sã 

trãim cu toţii. Ţine cont de de aceste consideraţii şi vei ajuta la salvarea planetei noastre. Nu sunt cuvinte 

mari şi nici o modã trecãtoare, trecãtoare este viaţa  noas trã şi este mare pãcat sã ne batem joc de ea.
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CCC aaa lll eee nnn ddd aaa rrr    EEE CCC OOO    

2 Februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede 

5 Martie Ziua Mondială a Eficienţei Energetice 

15 Martie - 15 Aprilie Luna Pădurilor 

22 Martie Ziua Mondială a Apei 

1 Aprilie Ziua Mondială a Păsărilor 

22 Aprilie Ziua Păm�ntului 

10 Mai  Ziua Păsărilor şi Arborilor 

24 Mai Ziua Europeană a Păsărilor 

5 Iunie Ziua Mediului 

8 Iunie Ziua Mondială a Oceanelor 

17 Iunie Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării 

29 Iulie Ziua Dunării 

16 Septembrie Ziua Internaţională a Stratului de Ozon 

21 Septembrie Ziua Internaţională fără automobile 

23 Septembrie Ziua Mondială a Curăţeniei 

25 Septembrie Ziua Internaţională a Mediului Marin 

4 Octombrie  Ziua Mondială a Animalelor 

8 Octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 

15 Octombrie Ziua Mondiala a Mersului pe jos 

31 Octombrie Ziua Internaţională a Mării Negre 

5 Noiembrie Ziua Internaţională a Zonelor Urbane 

14 Decembrie Ziua Internaţională de Protest impotriva ReactoarelNucleare 
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Iubesc Clujul curat 

VVllaadd  PPrruunndduuşş,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  
PPrrooff..  AAnnaa--MMaarriiaa  HHaaggăăuu  
LLiicceeuull  ddee  IInnffoorrmmaattiiccăă  „„TTiibbeerriiuu  PPooppoovviicciiuu””  CClluujj--NNaappooccaa  

                    

 

           

          În data de 11.05.2011 am început ziua cu 

un soare care mă trezea la viaţă. De sus de pe cer 

acel soare parcă mă chema afară la joacă. 

 Eram foarte fericit, deoarece în acea zi 

aveam să merg la o campanie de ecologizare. 

Când am ajuns la şcoală am făcut câteva ore iar 

apoi am plecat împreună cu câţiva colegi şi 

doamna dirigintă . Pe drum mă gândeam cât de răi 

pot fi unii oameni, cum pot arunca gunoaiele pe jos. 

 Am ajuns la locul stabilit şi am început să strângem 

gunoaiele. Când credeam că am strâns tot, imediat găseam alte 

gunoaie. Am tot strâns si astfel am umplut mulţi saci. 

 La început, când am ajuns acolo, nu am crezut că o să 

avem sorţi de izbândă, dar toţi eram hotărâţi să terminăm 

treaba. Am tot strâns gunoaie până când am simţit din nou 

mirosul florilor şi al copacilor, nu doar al gunoaielor. 

 În nici o zi nu m-am simţit mai bine decât atunci când 

am terminat de strâns acele gunoaie. 
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Apa noastră cea de toate zilele 

  CCoonnssttaannttiinn  IIuulliiaa,,ccllaassaa  aaVVIIII--aa  
  PPrrooff..ccoooorrdd..  CCaannăă  LLuummiinniiţţaa  
  ŞŞccooaallaa  nnrr..5500””MMaaiiccaa  DDoommnnuulluuii””  

 

 

Apa potabilă de bună calitate 

este un element esenţial pentru 

asigurarea sănătăţii şi calităţii 

vieţii. Cum corpul uman este 

alcătuit din 70 la sută apă ,iar pe 

măsură ce oamenii înaintează în 

vârstă cantitatea de apă scade, 

apa trebuie consumată într-o 

cantitate de cel puţin doi  litri pe 

zi .Aceasta cantitate poate creşte 

în perioadele de caniculă şi în 

condiţii de efort fizic intens. 

Ca importanţă pentru viaţa 

omului ,apa se situează pe locul 

doi după aer pentru că reacţiile 

chimice din corp nu se pot desfăşura decât în prezenţa apei .Se pare ca datorită consumului mare de 

apă , în curând , populaţia globului va suferi de sete .     De aceea noi, oamenii ar trebui să fim mai 

cumpătaţi şi să ne gândim de două ori atunci când risipim apa fără un motiv anume. Din păcate , în 

prezent , sursele de apă potabilă rămase sunt ameninţate de diferite tipuri de contaminări , de 

substanţe chimice şi microorganisme periculoase, iar acumularea acestor contaminanţi în organism 

poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii , determinând boli infecţioase şi intoxicaţii. 

 

 

Apa în zilele noastre este din ce în ce mai poluată ,vieţuitoarele acvatice pier în lacuri , mări şi 

oceane .Fluviile sunt poluate datorită resturilor menajere ,iar apele negre rezultate in urma 

deversărilor de petrol în apă sunt tot mai frecvente , nu ne mai surprinde mareea neagră pentru că 

deja am devenit familiarizaţi cu această sintagmă. Ştim că există poluare naturală, calamităţi ,dar 

circuitul apei în natură curăţă totul pentru că în atmosferă există tone de impurităţi pe care ploaia le 

aduce pe pământ.   Însă noi nu ar trebui să accentuăm această poluare naturală şi să aducem in plus 

impuritati deoarece la un moment dat o sa rămânem fără resursele necesare vieţii . 
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În aceste condiţii, pentru contaminanţii 

potenţiali periculoşi din apa potabilă , atât 

legislaţia europeana, cât si cea naţională 

,prevăd limite maxime admise. Domeniul 

de concentraţii permis pentru ca apa să 

poate fi consumată de populaţie porneşte 

de la zero ( pentru microorganisme) 

ajungând la valori foarte diferite pentru 

alţi parametri , in funcţie de semnificaţia 

lor pent ru sănătate sau modificări pe care 

le aduc proprietăţilor organoleptice 

(gust,miros) ale apei. 

În ultimii ani, s-au produs modificări 

importante la nivelul cunoştinţelor referitoare la efectele pe care le au contaminanţii din apa 

potabilă asupra sănătăţii , precum şi asupra eficienţei tehnologiilor de potabilizare. S-a demonstrat 

că utilizarea clorinării pentru distrugerea microorganismelor , deşi este binevenită pentru a exclude 

declanşarea epidemiilor de boli infecţioase , pe termen lung afectează muşchiul cardiac şi poate 

determina , prin acumulare de clor în organism , apariţia cancerului , în special al celui de sân . În 

50-60 la sută dintre cazuri sunt încriminaţi trihalometanii, aceştia fiind combinaţii ale clorurilor cu 

metalele grele prezente în apă. În aceeaşi măsură sunt afectate şi femeile însărcinate. Şi de multe ori 

apa ajunge prin conducte ce conţin substanţe cancerigene. Azbestul din tuburile de azbociment  

utilizate în aducţiunea apei ,precum şi la izolarea termică a ţevilor de metal este puternic cancerigen 

,determinând apariţia polipilor intestinali ai cancerului de colon . Sărurile de calciu determina 

calculi renal , biliari si calcifieri. Plumbul si aluminiul se acumulează in ţesutul nervos şi îin 

ţesuturile dure ( de exemplu lizereul de plumb de pe smalţul dinţilor ) ,producând degenerarea 

sistemului nervos (scăderea coeficientului de inteligenţă la copii si boala Alzheimer la adulţi ) şi 

erodarea articulaţiilor , afectând astfel mobilitatea organismului .Nitraţii si nitriţii determină 

intoxicaţii grave , în special la copii cu vârsta de până la un an , determinând inclusiv decesul 

acestora  , dar şi la femei însărcinate . Sunt şi microorganisme rezistente la clorinare, precum 

Giardia, care se menţine sub forma de chist în apa de reţea şi determină problemele digestive , 

afectând dezvoltarea copiilor care nu au un sistem imunitar complet dezvoltat. Un alt aspect de 

reţinut este faptul că STAS-urile de potabilitate ale apei au fost realizate ţinând cont de capacitatea 

de apărare a unui organism adult şi sănătos , copiii şi persoanele in vârstă , precum şi persoanele 

deja bolnave fiind mult mai expuse riscului îmbolnăvirii determinat de consumul de apă potabilă de 

proastă calitate.  

Concluzia este ca apa pe care o consumăm zilnic , atât pentru băut ,cât şi pentru gătit, pentru a fi de 

cea mai bună calitate şi pentru a ne proteja sănătatea, trebuie să fie necarbogazoasă, lipsită de 

substanţe chimice dăunătoare şi microbiologic pură . De asemenea , conţinutul de minerale trebuie 

să fie echilibrat , astfel încât să nu apară spolieri ale organismului , dar nici hipermineralizări , 

ambele extreme fiind la fel de dăunătoare funcţionării organismului . Întrebarea este cum să 

obţinem aceasta apă , fără să fim nevoiţi să o cumpărăm gata îmbuteliată. 

Pe piaţă exista o gamă variată de aparate şi sisteme de purificare a apei . Astfel indiferent dacă sursa 

principală de apă este de la reţea sau este de la fântâna din curtea casei, este absolut necesară 

utilizarea unui mijloc de protecţie optim, capabil sa elimine întreaga gamă de contaminanţi care ne 
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atacă sănătatea în mod constant. Din păcate, metoda de protecţie cea mai utilizată de consumatorul 

casnic , şi anume fierberea 

apei , este şi cea mai puţin 

eficientă pentru că se 

elimină doar o mică parte 

dintre bacterii, viruşi şi 

poluanţii chimici . Mai 

există o parte a populaţiei 

care foloseşte pentru băut 

apa îmbuteliată însă riscurile 

sunt puţin diminuate 

deoarece la gătit se 

utilizează aceeaşi apă 

contaminată . Puţini oameni 

îşi permit să gătească 

folosind apa îmbuteliată . 

Costul apei îmbuteliate este greu de suportat de bugetul familiei , având in vedere că , zilnic , ar 

trebui cumpărată o cantitate de 10-12 litri de apă, absolut necesară pentru băut si gătit într-o familie 

de patru persoane .Mai mult decât atât , cantitatea de pet-uri de plastic adunate in gospodărie ar 

deveni impresionantă .În aceste condiţii , singura soluţie pentru o protecţie eficientă , ieftina şi la 

îndemâna oricui este utilizarea unui sistem de purificare a apei , individual, care este extrem de 

accesibil tuturor şi uşor de utilizat. 

 

 

Oamenii ar trebui să conştientizeze importanţa apei  , să ne uităm puţin în jur pentru că multora ni 

se pare un lucru obişnuit accesul la apă potabilă şi nu îl vedem ca pe un drept care în multe părţi ale 

lumii nu este garantat. Un om din şase nu are acces la apă potabilă deci nici apă curată , pentru el 

apa este preţioasă şi aşa ar trebui să fie şi pentru noi.  

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

 

-http://ştiriextreme.com 

-http://referat.ro 

-http://apapura.ro 

 

 

http://?tiriextreme.com/
http://referat.ro/
http://apapura.ro/
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