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,, Nu există vânt favorabil  pentru cel care nu ştie încotro se îndreaptă ’’ 

                                                       SENECA                                                                       
 

 
 
 

  

  

CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE  
 
 

În învăţământul modern, axarea pe descoperirea şi valorificarea 
potenţialului creativ al elevului este imperios necesară. Alături de 
metodele clasice sau de cele complementare folosite în procesul de 
predare-învăţare-evaluare, un loc împortant trebuie să-l ocupe cercetarea 
şi documentarea independentă e elevului sub îndrumarea profesorului, 
iar interdisciplinaritatea să devină o modalitate eficientă de înţelegere şi 
integrare a cunoştiinţelor. 

În acest sens începând din anul 2010 am iniţiat în cadrul 
manifestărilor prilejuite de „Zilele Şcolii” prima ediţie a simpozioanelor 
interjudeţene pentru elevi „Matematica – Ştiinţă şi limbă universală” şi 
„Plante, animale, arii protejate în România” , fiecare cu două secţiuni şi 
se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar. Aceştia au 
posibilitatea să-şi exprime părerile fie prin lucrări de artă vizuală (desene 
satirice desen,  pictură,  colaj,  fotografie,  afişe etc.,) fie prin referate ale 
căror teme derivă din tema simpozionului. 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, dar şi 
fotografii şi instantanee cu participanţii la aceste activităţi.  

Dorim de asemenea o fructuoasă şi îndelungată colaborare între 
elevii, cadrele didactice participante şi şcolile de la care provin.  

 
Mulţumim anticipat . 
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MMOOTTTTOO......  

  

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

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

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

GGhheeoorrgghhee  ŢŢiiţţeeiiccaa  

 

AARRGGUUMMEENNTT::    

  

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

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

Matematicii în Şcoala Românească”.            

Cu acest prilej este iniţiată o campanie naţională de promovare a matematicii 

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

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

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

Matematică. 

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

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

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

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

formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.   

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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INTERDISCIPLINARITATEA 
Modalităţi de asigurare a corelaţiei interdisciplinare între obiectele 

matematică-chimie-fizică-biologie-informatică 
 

 

Autor: Borţan Emilia şi Popa Iulia Teodora 

Clasa: a VII-a, Şcoala NR. 18 SIBIU 

Sub îndrumarea prof. LIVIU ARDELEAN 
 

Motto: 
„‟Educaţia are dificila misiune de a transmite  

o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire  

faţă de un viitor, în bună măsură, imprevizibil.‟‟ 

JACQUES DELORS   

 

 

 

1.Introducere 

 În mod firesc, omul gândeşte interdisciplinar. De altfel, practica socială nici nu cunoaşte 

probleme unidisciplinare, dimpotrivă, ea reclamă-pentru adecvarea demersurilor teoretice-

deschiderea şi comprehensiunea spre şi pentru toate domeniile cunoaşterii. 

Înfăptuirea acestui deziderat este cu atât mai stringentă cu cât astăzi nu se mai poate concepe 

soluţionarea corespunzătoare a unei probleme fără a ţine seama de toate laturile gândirii ştiinţifice, 

de îmbinarea tuturor domeniilor cunoaşterii într-un tot unitar. 

 Prin tendinţele ce se manifestă în evoluţia învăţământului contemporan, fără îndoială că 

interdisciplinaritatea constituie una din cele care s-au impus cel mai mult atenţiei. Problematica pe 

care o generează acest mod de abordare a fenomenelor lumii obiective se extinde, logic şi necesar, 

şi asupra modului în care se realizează studiul acestora în contextul activităţii şcolare. Cu alte 

cuvinte, interdisciplinaritatea -devenită în mod necesar o modalitate nouă de gândire şi acţiune, 

izvorâtă din cerinţa identificării, analizei, sintezei, definirii, deci a cunoaşterii conexiunilor dintre 

obiectele şi fenomenele lumii reale- se impune ca una din direcţiile principale ale renovării 

activităţii în învăţământ în ansamblul său şi mai ales a conţinutului acesteia şi a strategiilor de lucru 

aplicate. 

 -interdisciplinaritatea este o condiţie şi premisă a ‘pertinenţei’ conţinuturilor în raport cu 

problematica lumii contemporane, cu mutaţiile din sfera culturii, a ştiinţelor, a cercetării ştinţifice 

fundamentale şi aplicative, a profesiilor; 

 -cunoştiinţele realizate de cursanţi în condiţiile organizării tradiţionale a cunoştinţelor, 

preponderent monodisciplinar, se constituiau într-un ansamblu de fenomene izolate, ce generau o 

viziune lineară şi statică asupra lumii, în contradicţie cu marea varietate şi dinamismul 

feneomenelor reale; 

 -interdisciplinaritatea oferă imaginea domeniilor de cunoaştere permanent deschise 

completărilor şi restructurărilor, studiul lor vizează continuu noi tipuri de formare şi specializare în 

cadrul inovării structurărilor şi metodologiei didactice; 

 -interdisciplinaritatea permite valorificarea largă a informaţiilor dobândite de elevi pe alte 

filiere decât cele şcolare şi transformarea lor în structuri cognitive; 

 -interdisciplinaritatea este un reflex şi o modalitate de raportare la ‘revoluţia 

informatională’; 

 -favorizând transferurile între domeniile de cunoaştere şi de la acestea la acţiune, de asumare 

a unui stil de viaţă eficient; 

 -Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între domenii de cunoaştere, 

diferite abordări şi utilizarea unui limbaj comun, promiţând schimbări de ordin conceptual şi 
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metodologic. Ca perspectivă de organizare a conţinuturilor, interdisciplinaritatea provoacă elevii să 

se familiarizeze şi să opereze cu principii sau concepte generale şi orientate în contexte cognitive 

diferite. 

 -Intradisciplinaritatea sau monodisciplinaritatea reprezintă forma tradiţională de instruire. 

Principalul avantaj este acela că securizează elevul în avansarea sa riguroasă şi gradual ascendentă 

pe un traseu cognitiv dat. 

 -Multidisciplanaritatea reprezintă forma cea mai puţin dezvoltată a transferurilor 

disciplinare, realizându-se de cele mai multe ori prin juxtapunerea anumitor elemente ale diverselor 

domenii, în scopul reliefării aspectelor lor comune. 

Pluridisciplinaritatea propune o perspectivă tematică. Punctul de pornire al structurii conţinuturilor 

îl reprezintă o temă, situaţie, problemă, abordată de mai multe discipline, cu metodologii specifice. 

Prezintă avantajul abordării unui fenomen în globalitatea sa, în contextul multiplelor sale relaţii cu 

alte fenomene din realitate. 

Transdisciplinaritatea poate fi definită ca : 

întreprătrunderea mai multor discipline coordonate cercetării a.î. pot conduce la constituirea unei 

noi discipline sau a unui nou domeniu de cunoaştere. Este o accepţiune foarte apropiată conceptului 

de interdisciplinaritate, cu care, dealtfel se confundă adeseori; sau o nouă abordare a domeniilor de 

cunoaştere din învăţământ, centrată nu pe domenii, discipline, obiecte. 

 

2.Invăţarea interdisciplinară-condiţie a modernizării 

  Predarea-învăţarea optimă reclamă din partea fiecărui educator cunoaşterea disciplinelor din 

planul de învăţământ, evident a domeniilor, părţilor, noţiunilor, judecăţilor şi raţionamentelor 

adiacente înţelegerii cunoaşterii şi învăţării în condiţii fireşti a ştiinţei respective.  

 Renunţarea la predarea-învăţarea monodisciplinară şi trecerea la cea interdisciplinară a fost, 

este şi va fi rezultatul colaborării, aşa cum au fost şi sunt consecinţa ei mai toate rezultatele 

spectaculoase  

obţinute în domeniul cercetării.  

 

3.Viziunea interdisciplinară asupra educaţiei 

În ştiinţa educaţiei contemporane se impune cu tot mai multă insistenţă concepţia 

interdisciplinară în c ercetarea şi interpretarea fenomenului educaţional. 

Fără a fi o simplă fuziune a rezultatelor obţinute în cadrul diverselor discipline care se ocupă de 

educaţie, această viziune interdisciplinară presupune valorificarea acestor rezultate prin elaborarea 

unei sinteze calitativ superioare privitoare la educaţie în ansamblul său, precum şi la diferite aspecte 

concrete ale ei. 

 Interdisciplinaritatea presupune depăşirea unor graniţe, eliminarea unor cadre rigide, ca 

domenii exclusive ale unei discipline, transferul de rezultate de la o disciplină la alta în vederea unei 

explicări mai profunde a fenomenelor, realizându-se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de 

vedere în locul predominării unuia dintre ele, situaţie care poate duce la o imagine unilaterală 

asupra educaţiei şi implicit la restrângerea rolului său însocietate. 

 

4.Modalităţi de asigurare a corelaţiei interdisciplinare între disciplinele: 

matematică,fizică, chimie, biologie, informatică. 

 Cerinţe imperioase ale dezvoltării ştiinţei şi tehnicii contemporane impun 

interdisciplinaritatea ca o modalitate eficientă de înţelegere şi integrare a cunoştiinţelor. 

 Realizarea corelaţiei interdisciplinare între matematică-fizică-chimie-biologie-informatică, 

discipline fundamentale, constituie o necesitate obiectivă ca urmare a interferării domeniilor; în caz 

contrar, privăm elevul de o viziune unitară asupra naturii şi de o reflectare şi înţelegere exactă a 

acesteia. 

 Ca urmare, în studiul unui obiect de învăţământ, abordarea interdisciplinară presupune un 

mod de a gândi şi acţiona care s-ar putea sistematiza în următoarele etape: 

  



 

 

8 

I).Sesizarea cunoştinţelor din domenii diferite care să interfereze cu OBIECTUL 

RESPECTIV printr-un studiu atent şi interrelat. 

 Sub acest unghi de vedere s-ar putea stabili ca obiecte mai mult sau mai puţin apropiate: 

matematica, chimia, fizica, biologia, informatică.  

În această idee corelatia matematică-chimie se poate realiza prin utilizarea algoritmilor 

matematici în rezolvarea problemelor de chimie. Astfel, pentru determinarea concentraţiei unei 

soluţii ﴾clasele a VII-a ﴿ se aplică algoritmul învăţat la matematică în clasa a VII-a la capitolul 

"Probleme de amestecuri şi aliaje”. Tot pentru a stabili compoziţia unui amestec se aplică 

algoritmul de rezolvare a unui sistem de ecuaţii.  

Exemplu: Trebuie explicat elevului noţiunea de amestec, acesta fiind o asociere de mai 

multe corpuri, obiecte, materiale, produse fără ca între ele să existe o reacţie chimică. Amestecurile 

sunt rezultatul curiozităţii oamenilor, ele având ca scop corijarea anumitor proprietăţi diferite de 

cele ale elementelor introduse în ansamblu 

  concentraţie, titlu, densitate, temperatură, preţ de cost, etc.  

 

A﴿ O problemă de acest gen poate fi enunţată astfel: Într-un laborator există soluţii de acid 

sulfuric de concentraţie 90% si 70%. Ce cantităţi dintre cele două soluţii amestecăm pentru a obţine 

500g de soluţie de acid sulfuric cu concentraţia de 72%? 

Se calculează ajutându-ne de media ponderată a proprietăţii amestecului, astfel se realizează un 

sistem de ecuaţii in x şi y, unde acestea sunt cantităţile de soluţie de acid sulfuric de 90% şi 

respectiv 70%: 

                                                72%=
yx

yx %70%90
 

                                                 500=x+y 

 

Se rezolvă sistemul în necunoscutele x şi y şi obţinem: 

x=50g sol. 90% şi y=450g sol. 70%. 

 

B) O altă problemă cu legătură între disciplinele matematică-chimie este cea a aliajelor care 

este tot o problemă de amestec, specificând faptul că aliajele sunt amestecuri de mai multe metale 

topite împreună. Aliajele în care intră metale preţioase se numesc metale fine, iar aliajul are un 

<titlu> definit prin raportul: t=Gt/Gm ﴾Gt este greutatea totală a alijului şi Gm este greutatea 

metalului preţios conţinut. 

Ex. Cât cupru, ρ=8,9kg/dm
3
 şi cât cositor cu ρ=7,2kg/dm

3
 conţine o bucată de bronz cu 

masa de 50 kg şi volumul de 6 cm
3 

? 

Rezolvarea se face folosind tot un sistem de ecuaţii în care notăm cu x şi y masa în kg a 

cuprului respectiv a cositorului. Astfel, folosind şi relatia între m-V- ρ, obţinem v olumul cuprului 

în bucata de bronz este x/8,6 şi a cositorului y/7,2. 

Avem sistemul : 

 

                                           x/8,6+y/7,2=6 

                                             

       x+y=50 

 

cu soluţiile : x-35,6kg Cu, y=14,4kg cositor. 

 

II). Stabilirea cuantumului de cunoştinţe ale obiectului, pentru o anumită clasă şi în 

raport cu particularităţile de vârstă ale elevilor şi cu nivelul acestora. 

De exemplu, «electroliza« ca fenomen se studiază în clasa a VI-a la fizică, apoi aplicaţiile 

electrolizei în vederea obţinerii oxigenului şi hidrogenului, în clasa a VIII-a la chimie. 

 O problemă destul de importantă cu multe aplicaţii practice, în cadrul algebrei, este aceea 

referitoare la noţiunea de funcţie. Această noţiune fundamentală în matematică trebuie să apară de 
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la început ca o corespondenţă între două mulţimi. Astfel se va arăta că se va ajunge la studiul unei 

funcţii liniare, considerând: lungimea cercului faţă de diametru, spaţiul în raport cu timpul, când 

viteza este constantă, dependenţa între viteză şi timp la o mişcare uniform accelerată, legătura între 

volum şi temperatură la presiune constantă sau aceea dintre presiune şi temperatură la un volum 

constant, lungimea unei bare faţă de temperatura la care este încălzită, etc. 

 

III). Cuprinderea într-o viziune unitară, integratoare a diverselor cunoştinţe de 

matematică, fizică, chimie, biologie, informatică în scopul cunoaşterii şi înţelegerii realităţii 

investigate în cadrul procesului de învăţământ. Precizarea structurii sau a structurilor 

corespunzătoare pentru cuprinderea într-o viziune unitară a cunoştinţelor interrelate. 

  

Exemplificare: 

Formarea imaginii unui obiect printr-o lentilă, folosind cunoştinţe de fizică, matematică şi 

informatică, concretizând prin formarea imaginii pe retină ﴾biologie﴿. 

 

a﴿ Formarea imaginii unui obiect într-o lentilă, deducerea FORMULEI LENTILELOR 

utilizând metoda asemănării triunghiurilor  

﴾sunt necesare cunoştinţe de fizică, geometrie, algebră﴿ 

Poziţia imaginii unui obiect depinde atât de distanţa obiect-lentilă ﴾p﴿ cât şi de distanţa focală ﴾f﴿ a 

lentilei. Matematic se poate demonstra că distanţa lentilă-imagine ﴾p
,
﴿ este dată de relaţia: 

-1/p+1/p`=1/f  (formula lentilelor)  1/p
`
=1/f+1/p 

În aplicarea acestei relaţii se foloseşte următoarea convenţie de semne: 

 p=negativ 

 f=pozitiv pt. Lentile convergente 

 f=negativ pentru lentile divergente 

 p`=pozitiv dacă imaginea este reală 
 

p=negativ dacă imaginea este virtuală 

 

b) Utilizarea asemănării triunghiurilor în demonstraţia legii lentilelor: 

 

 

Demonstrarea legii lentilelor 

 Din construcţia imaginii prin lentilă identificăm triunghiurile asemenea (două triunghiuri 

care au unghiurile congruente). In triunghiurile asemenea laturile corespunzătoare unghiurilor 

congruente sunt proporţionale. Triunghiurile OQP si OQ
’
P

`
 sunt asemenea deoarece: 

QOP şi Q’OP
` 
(opuse la vârf)

     
QOP= Q’OP

` 
(90

o
﴿ 

Rapoartele de proporţionalitate ale laturilor: Q/P = Q’/P’
 
 ﴾1﴿ 
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Triunghiurile OIF
2
 Şi F

2
 Q’Psunt asemenea, deci: OI/ Q’P’ = F20/F2P’

 
 ﴾2﴿ 

Dar IO=QP, deci din ﴾1﴿ şi ﴾2﴿: QP / Q’P’
` 
 = OP/OP

` 
=F2O/F2P’ 

Ţinând cont de notaţiile din figură : 

 

lpl/p
` 
=f/p

`
-f   -p/p

` 
=f/p

`
-f  (3) 

Făcând produsul mezilor şi al extremilor: p
`
f=-p+p

,
f / : (-pp

,
f)  

-1/p+1/p
,
=1/f (formula lentilelor). 

 

c) Utilizarea unui minicalculator pentru a determina valoarea lui p
,
 (distanţa lentilă-imagine) 

 

-tastaţi valoarea lui f : calculatorul memorează această valoare; 

-apăsaţi tasta 1/x : calculatorul afişează inversul lui f ; 

-apăsaţi pe tasta -: calculatorul memorează operaţia de scădere; 

-tastaţi valoarea lui lpl: calculatorul memorează această valoare; 

-apăsaţi tasta 1/x: calculatorul afişează inversul lui p; 

-apăsaţi pe tasta =:calculatorul efectuează 1/f+1/p şi valoarea lui 1/p
,
 

-apăsaţi pe tasta 1/x:calculatorul va afişa valoare lui p
,
. 

 Observaţie: în cazul unui minicalculator care nu are tasta 1/x atunci se tastează în ordine: 

1;:; valoarea lui f; M
+
;1;:;R.CM;;=. 

 

d) Formarea imaginii pe retină (integrarea cunoştinţelor de biologie-fizică-matematică). 

Razele luminoase care vin de la o sursă luminoasă sau luminată (raze reflectate pe suprafaţa 

unui obiect) străbat prin mediile transparente (cornee, umoare apoasă, cristalin, umoare sticloasă) şi 

ajung pe retină. Mediile 

transparente constituie un sistem 

dioptric, în care razele se 

refractă (mediu refringent) şi se 

concentrează (mediu 

convergent) într-un focar pe 

retină, determinândformarea 

unei imagini reale, mai mică şi 

răsturnată. Razele de lumină 

suferă o triplă refracţie : 

 1.când trec din aer în 

cornee, 

 2.când trec din umoarea 

apoasă pe faţa anterioară a 

cristalinului, 

 3.când trec de pe faţa 

posterioară a cristalinului în 

corpul vitros. 

 Sistemul dioptric al 

ochiului normal posedă o astfel de putere de refracţie, încât razele luminoase care vin de la o sursă 

îndepărtată şi cad paralel asupra corneei, se focalizează la o distanţă de 24 mm înapoia corneei, 

adică pe retină. În acest caz ochiul este emertrop. 

Când puterea de refracţie a sistemului dioptric este slabă şi prin aceasta şi puterea de 

convergenţă a sistemului este mai redusă, sau dacă axul anteroposterior al ochiului este mai mic, 

razele paralele se concentrează înapoia retinei. Avem de-a face cu un defect al vederii, numit 

hipermetropie. Pentru corectare se folosesc ochelari cu lentile convergente (biconvexe), care adună 

razele într-un fascicul convergent, centrat pe retină, unde se stabileşte focarul sau e îndepărtat 

obiectul. 
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 Când ochiul are un sistem dioptric cu o prea mare putere de refracţie, datorită unei prea mari 

curburi a corneei, şi o prea mare capacitate convergentă sau când ochiul este alungit înapoi şi astfel 

retina este îndepărtată, focalizarea razelor nu se mai poate face pe retină, ci înaintea ei. Acest defect 

al ochiului se numeşte miopie. Pentru a mări distanţa focală a razelor refractate se folosesc lentile 

divergente ﴾biconcave﴿ de valoare identică cu gradul miopiei, care readuc focarul pe retină, sau 

apropie obiectul. 

 Astigmatismul este tot un defect al ochiului şi se datorează faptului că corneea nu este 

uniformă, ci prezintă defecte de sericitate; în acest caz, razele se focalizează în mai multe puncte pe 

retină. Se corectează cu ochelari ale căror lentile sunt cilindrice şi egalizează refracţia pe toate 

meridianele. 

Formarea imaginii pe 

retină: 

a-ochi emertrop;  

b-ochi hipermetrop; 

b1-corectarea prin 

lentilă convergentă;  

c-ochi miop;  

c1-corectarea prin 

lentilă divergentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea metodologiei specifice procesului de cunoaştere  

implicat de tema propusă, fie specifică obiectului,  

fie importată-prin transfer-de la diferite discipline tangente 
 

 Lecţiile de chimie şi fizică bazate pe rezolvări de probleme presupun realizarea permanentă 

a corelaţiei chimie-fizică-matematică, prin aplicarea proprietăţilor proporţiilor, rezolvarea ecuaţiilor 

de gradul I şi II, reprezentarea grafică a unei funcţii, etc. 

  

Exemple: 

 

I﴿O problemă abordată interdisciplinar de profesorul de matematică şi fizică  este tema 

‘’Compunerea forţelor concurente’’care 

cere, să se determine valoarea rezultantei 

a două forţe concurente perpendiculare. 

Pentru aceasta este nevoie să se aplice 

Teorema lui Pitagora studiată la 

geometrie. 

 Această problemă, abordată 

interdisciplinar capătă o dublă valoare: 

pe de o parte teorema va fi prezentată ca 

fapt stabilit experimental aparţinând 

fizicii, pe de altă parte matematica o va 
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utiliza ca exemplu pentru înţelegerea unor lucrări abstracte. 

Se efectuează experimentul din figură: 

 Menţinând unghiul dintre cele două forţe de 90
0
, se modifică valorile pentru forţele F1 şi F2. 

La fiecare valoare nouă pentru aceste forţe, se procedează la o înlocuire a acestora prin singura forţă 

R care să producă aceeaşi deformare a resortului. Se repetă seria măsurătorilor şi rezultatele se trec 

într-un tabel. 

 

F1 F2 α R R
2 

F1
2
+F2

2 

3N 4N 90 5 25 25 

4N 3N 90 5 25 25 

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

 

Se ajunge la concluzia că pentru două forţe concurente perpendiculare F1 şi F2 valoarea 

rezultantei R se determină prin relaţia ﴾legea﴿ lui Pitagora: 

R
2
=F1

2
+F2

2 

Se poate aminti elevilor despre  Pitagora - c. 580 î.Hr. - c.500 î.Hr.) a fost un filozof şi 

matematician grec, originar din insula Samos,  NUMERELE GUVERNEAZA LUMEA! – era scris 

pe frontispiciul Scolii Pitagoreice «  La inceput a fost numarul » a spus Pitagora.  
 

Experimentele arată că forţele se compun după regula paralelogramului, adică sunt mărimi 

vectoriale. De aici se poate enunţa principiul independenţei acţiunii forţelor: un corp, sub acţiunea 

simultană a două forţe, 

descrie diagonala unui 

paralelogram având ca 

laturi aceste forţe în 

acelaşi timp în care ar 

descrie separat fiecare 

latură sub acţiunea forţei 

corespunzătoare. Regula 

paralelogramului este un 

postulat care provine din 

matematica vectorilor. 
 

 

 
Procedând

 
astfel, profesorul de fizică a pus la îndemâna elevilor două metode de a găsi 

rezultanta a două forţe concurente perpendiculare: grafic, cu regula paralelogramului şi prin calcul 

cu ajutorul legii lui Pitagora. Este de la sine înţeles că, abordată interdisciplinar de către profesorul 

de matematică, chestiunea în cauză capătă profunzime. 

 

II) În cazul interferenţei chimie-matematică găsim o problemă de tipul 

 Stabiliţi coeficienţii chimici pentru următoarea ecuaţie chimică: 

FeS2+O2=Fe2+SO3 

Rezolvarea se face scriindu-se coeficienţii ecuaţiei chimice sub formă de necunoscute, se 

pune problema în ecuaţie pe baza conservării numărului de atomi într-o reacţie chimică, se obţine 

un sistem care se rezolvă, soluţiile reprezentând chiar coeficienţii chimici. 

xFeS2+yO2=zFe2O3+uSO3 

 x=2z 

 2x=u 

 2y=3z+2u 

 pt x=1 rezulta z=1/2; u=2si y=11/4 

 pentru a obtine coeficienti naturali inmultim cu 4 si rezulta astfel ecuatia cu urmatorii 

coeficienti: 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=580_%C3%AE.Hr.&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=500_%C3%AE.Hr.&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Samos
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4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO3 

 

III) În cazul problemelor de mişcare, s-au stabilit legături armonioase între durată, 

distanţă şi viteză.  

D.p.d.v. matematic pentru un mobil în mişcare uniformă, durata traseului t şi distanţa 

parcursă d, sunt mărimi proportionale, coeficientul de proporţionalitate fiind viteza, notată uzual cu 

v. Astfel, viteza unui mobil este distanţa parcursă în unitatea de timp. 

t

d
v  

Aceste relaţii se aplică în cadrul problemelor de fizică ce au ca cerinţă distanţa parcursă de 

un mobil într-un anume interval de timp, cu ajutorul unui tabel de proporţionalitate între mărimi.   

 O aplicaţie a matematicii este de a reprezenta grafic obiecte care sunt prea mari sau prea 

mici pentru a fi reprezentate în dimensiunile reale. S-a convenit ca dimensiunile lor să fie reduse  

sau mărite respectând o proporţionalitate între dimensiunile reale şi cele reproduse. Planurile şi 

hărţile sunt aplicaţii ale rapoartelor şi proporţiilor. 

 Coeficientul de proporţionalitate dintre dimensiunile unui obiect reproduse printr-un plan, 

desen, fotografie, machetă, hartă şi cele reale se numeşte scară. 

 Oproblemă pe care o putem aplica şi în cadrul orei de geografie este aceea de a calcula 

distanţa care separă două oraşe având o hartă cu o anumită scară de reproducere (ex.1:1700000). 

  

IV) În cadrul lecţiei  „Mecanisme simple-pârghiile” se poate vorbi de 

„Pârghiile din organism şi importanţa lor‟‟-punându-se în evidenţă interferenţa fizică-biologie 

De la biologie se ştie că :  

-totalitatea oaselor din organism reprezintă sistemul osos sau scheletul ; 

-forma oaselor este determinată de rolul pe care îl îndeplinesc în organism; 

-oasele pot avea rol de susţinere a corpului şi în această categorie intră coloana vertebrală (care 

susţine greutatea tuturor organelor) şi oasele membrelor inferioare ( care susţin greutatea corpului); 

alte oase au rol de protecţie pentru diferite organe, deoarece mărginesc unele cavităţi care 

adăpostesc organele interne (oasele cutiei craniene, vertebrele, coastele, sternul); sunt şi oase cu rol 

în mişcările corpului, constituind organe pasive (puncte de inserţie ale muşchilor); 

-în funcţia pasivă oasele joacă rol de pârghii. 

De la fizică se ştie că : 

-pârghia este un mecanism simplu care serveşte la transmiterea forţelor şi a mişcărilor de la 

elementul conducător la elementul condus ; 

-pârghia este o bară rigidă care se poate roti în jurul punctului de sprijin şi asupra căreia acţionează 

două forţe : forţa care trebuie învinsă, numită forţa rezistentă (R) şi forţa care determină acţiunea, 

numită forţa activă (F) ; 

-după raportul dintr punctul de aplicaţie al forţei (reprezentat prin muşchi) şí al rezistenţei 

(reprezentar prin greutatea deplasată), pârghiile osoase se pot grupa în cele trei categorii cunoscute 

în mecanică : 

 

1.Pirghia de gradul I 

 

Punctul de sprijin se 

găseşte între punctul de aplicaţie 

al forţei active şi cel al forţei 

rezistente (R-S-F).   

O asemenea pârghie este 

realizată la menţinerea capului în 

echilibru pe coloana vertebrală ; 

punctul de sprijin se află la 

articulaţia capului cu coloana, 
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forţa F este în muşchii cefei, iar rezistenţa este dată de greutatea feţei.  

 

2.Pârghia de gradul II 

 

Forţa rezistentă se află între 

punctul de aplicaţie al forţei F şi 

punctul de sprijin (S-R-F).  

O asemenea pârghie este 

realizată la ridicarea corpului pe 

vârful picioarelor: punctul de sprijin 

este la vârful piciorului, punctul de 

aplicaţie al rezistenţei la articulaţia oaselor gambei cu oasele tarsiene şi forţa activă se aplică pe osul 

călcâiului. Este pârghia realizată în timpul mersului. 

 

3.Pârghia de gradul III 

 

Are forţa activă între punctul de sprijin şi punctul de aplicaţie al forţei rezistente (S-F-R).       

    O asemenea pârghie se realizează la membrul 

superior în timpul ridicării unei greutăţi aşezată în 

palmă prin flexia antebraţului pe braţ: rezistenţa se 

află în palmă, punctul de sprijin în articulaţia cotului, 

punctul de aplicaţie al forţei pe oasele antebratului. 

Acest tip de pârghie se realizează şi la 

articulaţia umarului şi genunchiului. 

 Activitatea sportivă de performanţă impune 

pe lângă o activitate musculară crescută şi o 

coordonare a mişcării sistemului osos pentru precizia 

mişcării: 

-în gimnastica ritmică şi în balet, precizia şi 

rafinamentul mişcărilor în coordonarea 

scheletului, primează faţă de activitatea 

musculară; 

-mişcările coordonate ale diferitelor grupe 

musculare stau la baza performanţelor actorilor 

în gestică şi mimică; 

-muzicienii (pian, vioară, violoncel) îşi pun în 

valoare toate pârghiile degetelor şi ale braţelor, 

antrenând grupele de muşchi corespunzătoare 

pentru a da tonalitatea melodică; 

-sculptorii, cioplitorii în piatră, în mod deosebit, 

îmbină forţa musculară cu coordonarea 

mişcărilor pârghiilor osoase. 
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EMINESCU ŞI FIZICA 
 

      Virtuţile  curiozităţii au făcut ca un mare poet al culturii noastre să fie  puternic atras de 

cunoştinţele  ştiinţifice ale timpului său, aceasta devenind uneori chiar izvor al propriei creaţii.  

 

La steaua 

La steaua care-a răsărit  

E-o cale atat de lungă, 

Că mii de ani i-au trebuit  

Luminii să ne –ajungă. 

Poate de mult s-a stins din drum  

În depărtări albastre, 

Iar raza ei abia acum  

Luci vederii noastre..... 

 

 

Eminescu detinea informatii cu privire la viteza luminii c= 3●108 m/s si a imbinat armonios 

aceste cunostinte.  

         Studiile  făcute la Viena şi Berlin l-au apropiat pe Eminescu de operele unor nume cunoscute 

şi recunoscute ale ştiinţei –Arhimede, Galileo Galilei ,Johannes Kepler,Isaac Newton ,Daniel 

Bernoulli, Chales de Coulumb, Brown, Robert von Mayer,James Loule,Hermsann von 

Helmholtz,Rudolf  Clausius  etc. familiarizîndu-l totodată  cu teoriile  ştiinţifice ale momentului. In 

sprijinul acestei afirmaţii stau nu numai poemele sale, ci şi însemnările referitoare la chestiuni 

legate de Fizică , însemnări cuprinse de două caiete numite  de Eminescu FIZIOLOGIE  I şi 

FIZIOLOGIE II .  

           Manuscrisele eminesciene impresionează prin variantele domeniilor abordate,dar şi prin 

gradul de elaborare a informaţiei ştiinţifice cele mai ample desfăşurări avînd însemnări referitoare 

la matematică şi fizică.  

 

 

MATEMATICIANUL DAN BARBILIAN ŞI POETUL ION BARBU 

 

 

 

În cultura românească, Dan Barbilian şi-a făcut apariţia întâi 

ca poet şi pe urmă ca matematician. În anul 1919, Dan Barbilian s-a 

prezentat la locuinţa lui Eugen Lovinescu, criticul şi istoriograful 

literar, cu primele sale poezii semnate Popescu. Lovinescu i-a atras 

atenţia cu privire la răspândirea numelui, şi îi propune, ca pseudonim 

numele bunicului său, Ion Barbu. După 1930 însă  s-a consacrat 

exclusiv matematicii impunându-se prin creaţiile sale de geometrie 

şi algebră. 
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NICHITA STĂNESCU 

 

 M-au interesat Dialogurile lui Platon, dar trebuie sã 

mãrturisesc cã asez mai presus de ele postulatele lui 

Euclid pe care le-am parcurs tot atunci, adicã în anii 

formãrii mele intelectuale...".  

 

 "Geometrii folosesc figuri vizibile si judecã pe ele, dar ei 

nu se gândesc la aceste figuri, ci la altele, cu care 

seamãnã, dar care nu pot fi vãzute decât în minte".  

 

 ..În univers urlã un punct / de durerea unui cerc / care-l 

înconjoarã" (Spirit de haiku).  

 

 Ca sã te îndoiesti de linia dreaptã / trebuie sã stii mai 

întâi din câte puncte / e fãcutã..." 

 

 

 

 

EUCLID DIN ALEXANDRIA n. 325 – m.265 I. Chr 

 

 Supranumit de urmaşi „părintele geometriei” , 

Euclid a fost primul care a reuşit să definească aceste 

noţiuni abstracte punctul, dreapta, planul  

 Punctul este ceva ce nu are nici o parte. 

 Linia este lungime fără lăţime. 

 Dreapta este linia la fel situată faţă de toate 

punctele ei. 

 Planul este suprafaţa situată la fel faţă de toate 

dreptele continute. 

 

A.N. WHITEHEAD – matematician englez 

 “A face geometrie , fără a–l pomeni pe Euclid 

este la fel cum ai juca piesa Hamlet, fără Hamlet” 
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CCaallccuullaattoorruull  ––  lliiaanntt  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr    
 

Realizarea de prezentări şi  de materiale educaţionale  
■ elevii se informează,  se documentează  pentru a extrage informaţiile utile 

dezvoltării lorprofesionale; 

■elevii comunică cu colegi din alte şcoli, din alte tări pe teme de 

interes comun cu caracter interdisciplinar; 

comunică anumite informaţii într-un mod plăcut printr-o 

prezentare Power Point, spre exemplu. 

 

Realizarea corelaţiei interdisciplinare între matematică-fizică-chimie-biologie-informatică, 

discipline fundamentale, constituie o necesitate obiectivă ca urmare a interferării domeniilor; în caz 

contrar, elevii sunt privaţi de o viziune unitară asupra naturii şi de o reflectare şi înţelegere exactă a 

acesteia! 

 

În cele expuse, din exemplele date, reiese că profesorul, indiferent de disciplina pe care o 

predă, poate şi trebuie să realizeze interdisciplinaritatea, să aibă o concepţie interrelată asupra 

fenomenelor, în situaţiile în care formaţia şi perfecţionarea sa ulterioară s-au realizat pe baza unei 

viziuni unitare. Numai astfel el va putea actiona corespunzător pe linia formării unei concepţii 

ştiinţifice despre lume şi viaţă, pe linia întăririi caracterului instrumental, operaţional şi în acelaşi 

timp funcţional al cunoştinţelor pe linia creşterii randamentului şcolar. 

 

 

Bibliografie: 

 

 

1. Sinteze din UNESCO, 1986, „Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane’’, colecţia „Idei 

contemporane’’, Bucureşti, Raport UNESCO, 1985, „Interdisciplinaritate’’. Coherence et Equilibre 

des contenus de l’enseignement general, Paris şi Simpozion, 1983, „Ştefan Odobeja’’, Iaşi. 

 

2. I. Neacşu, 1983, „Învăţământul modular-strategie integrată în abordarea interdisciplinară a 

învăţământului’’ Revista de pedagogie nr.3. 

 

3. Ioan Nicola, „Pedagogie’’E.D.P.P.A.-Bucureşti 1994. 

 

4. Ştefan Milcu, ‘’Despre geneza ştiinţelor multi- şi interdisciplinare’’ în interdisciplinaritatea 

contemporană’’ E.D.P., 1980, Bucureşti. 

 

5. Ioan Cerghit, ‘’Abordarea sistematică şi implicaţiile ei asupra optimizării lecţiei’’ Revista de 

pedagogie nr.4, 1989. 

 

6. „Transdisciplinaritate –Manifest ”, de Basarab Nicolescu-Editura Polirom-Iaşi. 

 

7. „Implementarea tehnologiilor în educaţie sau educaţie tehnologică ”-prof.univ. dr. Vasile Marcu. 

 

8. „Omul-sistem fizico-chimic şi biologic deschis ”-Maria-Mihaela Paţica, Iuliana-Antoanela 

Paţica. 
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INEGALITATEA CAUCHY-BUNYAKOWSKY-SCHWARTZ 
 

Autor: Ionuţ Nedelcu – clasa a XII-a     

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 

Prof. coordonator: Ion Badea 

Motto: „ Matematica este judecătorul suprem; 

nu există recurs faţă de deciziile sale” 

Tobias Dantzig 
 Trei mari matematicieni şi un rezultat comun: inegalitatea ce le 

poartă numele. Să vedem în câteva cuvinte cine sunt aceştia. 

Augustin Louis Cauchy (n. 21 august 1789 - d. 23 mai 1857) a 

fost unul dintre cei mai importanţi matematicieni francezi. A demarat un 

proiect important de reformulare şi demonstrare riguroasă a teoremelor de 

algebră, a fost unul dintre pionierii analizei matematice şi a adus o serie de 

contribuţii şi în domeniul fizicii . 

 

Viktor Iakovlevici Buniakovski (n. 16 decembrie 1804 – d. 12 

decembrie 1889) a fost un matematician rus, membru şi apoi 

vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe din Sankt Petersburg. Buniakovski 

a publicat peste 150 lucrări din diverse domenii ale matematicii dar si  a 

mecanicii. În ceea ce priveşte teoria numerelor, dă o nouă demonstraţie 

legii reciprocităţii pătratice. În alte lucrări ulterioare se ocupă de statistica 

demografică, de determinarea erorilor de observaţie şi alte probleme 

similare  Cel mai celebru rezultat al său este cel din analiză matematică: 

inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz. Inegalitatea a fost publicată de 

Cauchy în 1821. În 1859 Buniakovski a reformulat-o pentru calculul 

integral.  

 

Karl Hermann Amandus Schwarz (n. 25 ianuarie 1843 - d. 30 

noiembrie 1921) a fost matematician german, cunoscut mai ales pentru 

contribuţiile sale în analiza complexă. A adus contributii pentru: Derivata 

Schwarz, Lema lui Schwarz, Teorema lui Schwarz (cunoscută şi ca teorema 

lui Clairaut ), Triunghiul lui Schwarz, Inegalitatea lui Cebîşev , dar şi pentru 

Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz.   

 

Iată enunţul celebrei inegalităţi: 

   Dacă naaa ,....,,
21  şi nbbb ,.....,,

21 sunt numere reale, n N, n >1 atunci avem : 

                )...()....()....(
22

2

2

1

22

2

2

1

2

2211 nnnn bbbaaabababa . 

Egalitatea are loc dacă .....
2

2

1

1

n

n

b

a

b

a

b

a
 

Demonstraţie:  Avem nibxbaxabxa iiiii ,1,20)(
2222 .  

Însumând după i obţinem 
n

i

i

n

i

n

i

iii bxbaxa
1

2

1 1

22
,02  x R.  

Deci rezultă condiţia ca discriminantul să fie negativ şi obţinem   0
1

2

1

2

2

1

n

i

i

n

i

i

n

i

ii baba . 

O altă demonstraţie se face prin inducţie matematică. 
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Voi prezenta în continuare câteva aplicaţii în algebră dar şi în geometrie  ale inegalităţii 

Cauchy-Buniakovski-Schwarz . 

 

I. Aplicaţii în algebră 

1.  Dacă cba ,, >0 atunci 9
111

)(
cba

cba . 

  Soluţie: luăm 
c

b
b

b
a

bcabaaa
1

,
1

,
1

,,, 321321
 şi aplicând (BCS)    

9)111(
111

)(
2

cba
cba  

 

2.   Dacă cba ,, >0 atunci 
2

3

ba

c

ca

b

cb

a
 

 

Soluţie:  luăm )(,)(,)(,,, 321321 bacbcabbcbab
ba

c
a

ca

b
a

cb

a
a  

Aplicând (BCS)    2
)()]()()([ cbabaccabcba

ba

c

ca

b

cb

a
 

.
)(2

)(
2

cabcab

cba

ba

c

ca

b

cb

a
 

Cum cabcabcba
222

)(3)(
2

cabcabcba de unde 

2

3

ba

c

ca

b

cb

a
. 

 

3.  Arătaţi că   zyxba
babyax

z

bxaz

y

bzay

x
,,,,,

3
R

* 

 

Soluţie:  Pentru 

)(,)(,)(,,, 321321 byaxzbbxazybbzayxb
byax

z
a

bxaz

y
a

bzay

x
a . 

Procedând ca la exerciţiul anterior şi ţinând cont că )(3)(
2

zxyzxyzyx  rezultă conform 

(BCS) inegalitatea din enunţ. 

 

4. Demonstraţi inegalitatea mediilor pentru oricare n N
*
 , n  2 şi  a1,a2,…an R

*
 : 

      Hn   An   Pn ,  unde Hn=

naaa

n

1
...

11

21

,  An=
n

aaa n....21 ,  Pn=
n

aaa n

22

2

2

1 ....
 

 

Soluţie:   Aplicăm (BCS) luând în locul lui ia  pe ia  şi în locul lui ib  pe 
ia

1
, de unde  

n

i 1

( ia )
2

n

i 1

(
ia

1
)

2
n

i 1

( ia

ia

1
)

2
 adică 

2

21

21

1
....

11
)....( n

aaa
aaa

n

n  



 
20 

n

aaa n....21

naaa

n

1
...

11

21

.  An  Hn . 

Aplicăm (BCS) luând  1...
21 nbbb

2

21

22

2

2

1 )....()1...11)(....( nn aaaaaa  

 
n

aaa

n

aaa

n

aaa

n

aaa nnnn ........)....(.... 21

22

2

2

1

2

2

21

22

2

2

1  Pn  An 

 

 

5. Să se arate că  
12

21
....

2

1

1

1

mn

m

mnnn
 , nm,  N

*   
 

 

Soluţie: Aplicăm An  Hn    
nn aaa

n

aaa ....

1
....

11

21

2

21

    

12

2

2

)(....21

1
....

2

1

1

1
22

mn

m

nmm
mn

m

mnnn

m

mnnn
 

 

6. Pentru ii ba , R
* 
are loc inegalitatea 

nnnn bbbaaabababa ............ 21212211  

 

Soluţie:   Aplicăm (BCS) luând în locul lui ia  pe ia  si in locul lui ib  pe ib . 

 

7. Fie naaa ,..., 21 R
*
. Să se afle nxxx ,..., 21 R ştiind că  

n

i

inn axaxaxa
1

2

2211 ....  şi 
n

i

in axxx
1

222

2

2

1 ....  

Soluţie: Din (BCS)   )....)(....()....(
22

2

2

1

22

2

2

1

2

2211 nnnn xxxaaaxaxaxa  

Egalitatea are loc daca nikax ii ,1,  (*).  

Ţinând cont de relaţia din enunţ avem    (
n

i

ia
1

2 )
2   

 (
n

i

ia
1

2 ) (
n

i

ia
1

2 ) deci în (*) avem egalitate.  

Rezultă nikax ii ,1, .   

Înlocuind în relaţia din enunţ obţinem 
n

i

ia
1

2 = k
n

i

ia
1

2   k=1 şi ii ax , ni ,1 . 

 

II. Aplicaţii în geometrie 

 

1. Fie P un punct in interiorul ABC  şi D, E, F proiecţiile lui P pe laturile BC, CA, respectiv 

AB.  

Să se determine valoarea minimă a expresiei 
PF

AB

PE

AC

PD

BC
 precum şi poziţia lui P pentru care se 

realizează acest minim. 

 

     Soluţie: Observăm că BC∙PD+CA∙PE+AB∙PF = 2S, unde S este aria ABC . 
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Aplicăm (BCS) pentru  ,1
PD

BC
a  ,2

PE

AC
a  ,3

PF

AB
a  ,1 PDBCb  ,2 PEACb  

PFABb3
 

 2S(
PF

AB

PE

AC

PD

BC
)  (AB+AC+BC)

2 
. Minimul este realizat pentru  PD = PE = PE, adică P 

este centrul cercului înscris în  ABC . 

 

 2. În interiorul ABC  se consideră un punct M care se proiectează pe laturile AB, AC, BC în 

punctele C’, B’, A’.Să se arate că  

4
'''

222
222 cba

ACCBBA
.   

Ce poziţie va ocupa punctul M pentru a avea 

egalitate? 

    Soluţie: 

Avem  MB
2 
–A’B2 

=MC
2 
– A’C2 

 

           MC
2 
–B’C2 

= MA
2 
– B’A2 

 

           MA
2 
–C`A2 

=MB
2 
–C’B2  

                                                                                            

Însumând cele trei relaţii obţinem 
222222

)()()( zcybxazyx  sau  

   )(2
222

czbyaxcba , adică  

czbyax
cba

2
222

2
. Din (BCS) 

avem  

))((
2

sau  ))(()(
222222

2
222

2222222
zyxcba

cba
zyxcbaczbyax  

cu egalitate dacă şi numai dacă kzckybkxa ,, . Dacă avem egalitate obţinem 

)(4
222222222

zyxzkykxk  rezultă 2k , adică punctul M este intersecţia medianelor.  

 

 3.  Să se arate că dacă P este un punct în interiorul ABC  şi AP BC ={R}, PC BA ={T}, PB
AC ={S} atunci 

222222

1114

CTBSARCPBPAP
.  

Soluţie:  Avem 

ABC

APCAPB

ARC

APC

BAR

BAP

A

AA

A

A

A

A

AR

AP
 

Analog  
ABC

CBPABP

A

AA

SB

BP
                                                                                                                                                           

ABC

BCPACP

A

AA

CT

CP
 . Adunăm cele trei relaţii :  

2
2

ABC

ABC

A

A

CT

CP

BS

BP

AR

AP
  . Folosind (BCS) obţinem  

2
111

CT
CP

BS
BP

AR
AP

222

222 111
)(

CTBSAR
CPBPAP , 

deci  



 
22 

222

222 111
)(4

CTBSAR
CPBPAP  

sau  
222222

1114

CTBSARCPBPAP
. 

 

 4.    Fie nAAA ...21 un poligon convex  şi M un punct în interiorul său. Se proiectează M pe laturile  

13221 ,.......,, AAAAAA n  în punctele nMMM ,....,
21 . Să se arate că  

                                 
4

....
....

2

1

2

32

2

2122

22

2

11

AAAAAA
MAMAMA n

nn
 

 

     Soluţie:  Fie }1,...3,2,1{ ni fixat. În 1ii AMM  avem din teorema lui Pitagora  
2

1

2

1

2

iiii MAMAMM ,  iar în ii AMM  avem 222

iiii MAMAMM  
222

1

2

1 iiiiii MAMAMAMA  . Scriem aceste relaţii pentru  },...3,2,1{ ni şi însumăm. Vom 

obţine : 

2

1

1

2

1

i

n

i

ii

n

i

i MAMA . Dacă notăm iiiiii aAAxMA 1 şi  

22

22

2

11

22

2

2

1 )(...)()(... nnn xaxaxaxxx

2

....
...

22

2

2

1

2211

n

nn

aaa
xaxaxa . Aplicând inegalitatea (BSC) 

 
 

)....)(....()....(
22

2

2

1

22

2

2

1

2

2211 nnnn xxxaaaxaxaxa  cu egalitate dacă şi numai 

dacă  ii kxa , ni ,1 . Găsim 2k , adică punctele nMMM ,....,
21   sunt mijloacele laturilor 

poligonului şi deci acesta va fi inscriptibil, iar centrul cercului circumscrs este punctul M. 

 

5.     Fie ABCD un pătrat, iar M şi N două puncte pe cercul înscris în acest pătrat. Să se arate că 

AABCD 

3

DMDNCMCNBNBMANAM
 

    Soluţie:  

 Fie P,R, S,T mijloacele laturilor AB, BC, CD, DA. Din 

teorema medianei avem 
        

42
;

42

;
42

;
42

222

2

222

2

222
2

222
2

DAMAMD
MT

CDMDMC
MS

BCMCMB
MR

ABMBMA
MP

   

Adunând relaţiile membru cu membru obţinem  

222222222
ABMDMCMBMAMTMSMRMP  

TMR şi  PMS  sunt dreptunghice   
22222222

 şi ABTRMRMTABPSMSMP  

Însumând ultimele două relaţii avem   
22222

2ABMTMSMRMP  .    

 Deci  
22222

3ABMDMCMBMA . Analog  
22222

3ABNDNCNBNA .  

Aplicând inegalitatea (BCS)  
222222222

)())(( DNDMCNCMBNBMANAMNDNCNBNAMDMCMBMA

.3

)(9

2

24

DNDMCNCMBNBMANAMAB

DNDMCNCMBNBMANAMAB
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NUMĂRUL CINCI ÎNTRE POVESTE, JOC ŞI MATEMATICĂ 
 

 

Autor: Jurj  Maria  Aida clasa aVII-a 

Şcoala cu clasele I-VIII Talea 

Coordonator: prof.Gabriela Neguţescu 

 

 

ParteaI – Literatura  şi  matematica 

Ion  Creangă 
 

 

 

 S-a  născut  la  1  martie  1837  la  Humuleşti , şi  a  

decedat  la  31  decembrie  1889  la  Iaşi . 

 A  fost  un  mare  scriitor  român . Recunoscut  

datorită  măiestriei basmelor, povestilor şi  povestirilor 

sale, Ion  Creangă este  considerat  a  fi  unul  dintre  

clasicii  literaturii române  mai  ales  datorită  operei sale  

autobiografice . 

 Rămâne nemuritor prin opera pe care a scris-o. 

 

 

 

 

Poveşti: 

 Capra cu trei iezi (1875) 

 Dănilă Prepeleac (1876) 

 Fata babei şi fata moşneagului (1877) 

 Povestea lui Harap-Alb (1877) 

 Ivan Turbincă (1878) 

 Povestea lui Ionică cel prost 

 Povestea lui Stan-Păţitul (1877) 

 Povestea porcului (1876) 

 Povestea poveştilor (1877-1878) 

 Povestea unui om leneş (1878) 

 Punguţa cu doi bani (1875) 

 Soacra cu trei nurori (1875) 

 

Povestiri: 

 Acul şi barosul (1874) 

 Cinci pâini (1883) 

 Inul şi cămeşa (1874) 

 Ion Roată şi Cuza-Vodă (1883) 

 Moş Ion Roată şi Unirea (1880) 

 Păcală (1880) 

 Prostia omenească (1874) 

 Ursul păcălit de vulpe (1880) 

 

Nuvele: 

 Moş Nichifor Coţcariul (1877) 

 Popa Duhul (1879) 

 

Roman autobiografic: 

 Amintiri din copilărie (1879) 

o La  cirese 

o Pupaza  din  tei 

o La  scaldat 
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 Să  fi  avut  oare, Ion  Creanga, pe  langă  talentul  înnăscut  în  arta  povestirii , şi  

cunoştinţe  de  matematică? Vom  vedea  în  continuare   povestirea  “ Cinci  pâini “ şi  veti  trage  

singuri  concluziile. 

 Doi oameni, cunoscuţi unul cu altul, călătoreau 

odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni, 

şi celălalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, 

poposesc la umbra unei rachiţi pletoase, lângă o fântâna 

cu ciutură, scoate fiecare pânile ce avea şi se pun sa 

mănânce împreună, ca să aibă mai mare pofta de 

mâncare. 

 Tocmai când scoasera pânile din traiste, iaca un 

al treilea drumeţ necunoscut îi ajunge din urmă şi se 

opreşte lângă dânsii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă 

să-i deie şi lui ceva de mâncare, caci e tare flămând şi n-

are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra. 

- Poftim, om bun, de-i ospata împreună cu noi, 

ziseră cei doi drumeţi călătorului străin; căci, mila 

Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca şi al 

treilea. 

 Călătorul străin, flămând cum era, 

nemaiaşteptând multă poftire, se aşază jos lângă cei doi, si încep a mânca cu toţii la pâne goală şi a 

be apă rece din fântână, căci alta udătură nu aveau. şi mănâncă ei la un loc tustrei, si mănâncă, până 

ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâni, de parcă n-au mai fost. 

 După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate cinci lei din punga şi-i dă, din 

întâmplare, celui ce avusese trei pâni, zicând: 

- Primiţi, vă rog, oameni buni, această mică mulţămită de la mine, pentru că mi-aţi dat de 

mâncare la nevoie; veţi cinsti mai încolo câte un pahar de 

vin, sau veţi face cu banii ce veţi pofti. Nu sunt vrednic să vă 

mulţămesc de binele ce mi-aţi făcut, căci nu vedeam lumea 

înaintea ochilor de flamând ce eram 

 Cei doi nu prea voiau sa primească, dar, după multă 

stăruinţă din partea celui de-al treilea, au primit. De la o 

vreme, călătorul străin şi-a luat ziua bună de la cei doi şi apoi 

şi-a căutat de drum. Ceilalţi mai rămân oleacă sub răchită, la 

umbră, sa odihneasca bucatele. şi, din vorbă în vorbă, cel ce 

avuse trei pâni dă doi lei celui cu două pâni, zicând: 

 - Ţine, frate, partea dumitale, şi fă ce vrei cu dânsa. 

Ai avut doua pâni întregi, doi lei ţi se cuvin. Şi mie îmi 

opresc trei lei, fiindc-am avut trei pâni întregi, Şi tot ca ale 

tale de mari, după cum ştii. 

- Cum aşa? zise celălalt cu despreţ! pentru ce numai 

doi lei, şi nu doi şi jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine 

fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic, şi atunci cum 

rămânea? 

- Cum să fie? zise cel cu trei pâni; atunci aş fi avut eu 

pomană pentru partea ce mi se cuvine de la trei pâni, iar tu, de la două, si pace buna! Acum, însa, 

noi am mâncat degeaba, şi banii pentru pâne îi avem în pungă cu prisos: eu trei lei si tu doi lei, 

fiecare după numărul pânilor ce am avut. Mai dreaptă împărţeală decât aceasta nu cred că se mai 

poate nici la Dumnezeu sfântul… 

 - Ba nu, prietene, zise cel cu două pâni. Eu nu mă ţin că mi-ai facut parte dreaptă. Haide să 

ne judecăm, şi cum a zice judecata, aşa să rămâie. 
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 - Haide şi la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulţumeşti. Cred că şi judecata are să-mi 

găsească dreptate, deşi nu m-am târât prin judecăţi de când sunt. 

 Şi asa, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. Şi cum ajung într-un loc unde era 

judecătorie, se înfăţoşează înaintea judecătorului şi încep a 

spune împrejurarea din capăt, pe rând fiecare; cum a venit 

întâmplarea de au călătorit împreună, de au stat la masă 

împreună, câte pâni a avut fiecare, cum a mâncat drumeţul 

cel străin la masa lor, deopotrivă cu dânşii, cum le-a dat 

cinci lei drept mulţămită şi cum cel cu trei pâni a găsit cu 

cale să-i împartă. 

Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare 

aminte, zise celui cu două pâni: 

 - Şi nu eşti mulţumit cu împărţeala ce s-a făcut, 

omule? 

 - Nu, domnule judecător, zise nemulţămitul; noi n-

am avut de gând să luăm plata de la drumeţul străin pentru 

mâncarea ce i-am dat; dar, dac-a venit întâmplarea de-aşa, 

apoi trebuie să împărţim drept în două ceea ce ne-a dăruit 

oaspetele nostru. Aşa cred eu că ar fi cu cale, când e vorba 

de dreptate. 

 - Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă 

bine de înapoieşte un leu istuilalt, care spui c-a avut trei 

pâni. 

 - De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulţămitul cu îndrăzneală. Eu 

am venit înaintea judecatei să capăt dreptate, şi să văd că dumneta, care ştii legile, mai rău mă 

scufunzi. De-a fi să fie tot aşa şi judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume! 

 - Aşa ţi se pare dumitale, zise judecătorul liniştit, dar ia să vezi că nu-i aşa. Ai avut 

dumneata doua pâni? 

 - Da, domnule judecător, două am avut. 

 - Tovarăşul dumitale, avut-a trei pâni? 

 - Da, domnule judecător, trei a avut. 

 - Udătură ceva avut-aţi vreunul? 

 - Nimic, domnule judecător, numai pâne goală şi apă rece din fântână, fie de sufletul cui a 

făcut-o acolo, în calea trecătorilor. 

 - Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că aţi mâncat toţi tot ca unul de mult; 

aşa este? 

 - Aşa este, domnule judecător. 

 - Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată şti hotărât care câtă pâne a 

mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâne în câte trei bucăţi deopotrivă de mari; câte bucăţi ai fi 

avut dumneata, care spui că avuşi două pâni? 

 - Şese bucăţi aş fi avut, domnule judecător. 

 - Dar tovarăşul dumitale, care spui că avu trei pâni? 

 - Nouă bucăţi ar fi avut, domnule judecător. 

 - Acum, câte fac la un loc şese bucăţi şi cu nouă bucăţi? 

 - Cincisprezece bucăţi, domnule judecător. 

 - Câţi oameni aţi mâncat aceste cincisprezece bucăţi de pâne? 

 - Trei oameni, domnule judecător. 

 - Bun! Câte câte bucăţi vin de fiecare om? 

 - Câte cinci bucăţi, domnule judecător. 

 - Acum, ţii minte câte bucăţi ai fi avut dumneata? 

 - Şese bucăţi, domnule judecător. 

 - Şi câte ţi-au mai rămas de întrecut? 
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 - Numai o bucată, domnule judecător. 

 - Acum, să stăm aici, în ceea ce te priveşte de dumneta, şi să luăm pe istalalt la rând. Ţii 

minte câte bucăţi de pâne ar fi avut tovarăşul d-tale? 

 - Nouă bucăţi, domnule judecător. 

 - Şi câte a mâncat el de toate? 

 - Cinci bucăţi, ca şi mine, domnule judecător. 

 - Dar de întrecut, câte i-au mai rămas? 

 - Patru bucăţi, domnule judecător. 

 - Bun! Ia, acuş avem să ne înţelegem câte se poate de bine! Vra să zică, dumneata ai avut 

numai o bucată de întrecut, iar tovarăşul dumitale, patru bucăţi. Acum, o bucată de pâne rămasă de 

la dumneata şi cu patru bucăţi de la istalalt fac la un loc cinci bucăţi? 

 - Taman cinci, domnule judecător. 

 - Este adevărat că aceste bucăţi de pâne le-a mâncat oaspetele dumneavoastră, care spui că 

v-a dat cinci lei drept mulţămită? 

 - Adevărat este, domnule judecător. 

 - Aşadar, dumitale şi se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâne ai avut de 

întrecut, şi aceasta, ca şi cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece aţi primit bani de la oaspetele 

dumneavoastră. Iar tovarăşul dumitale i se cuvine patru lei, fiindcă patru bucăţi de pâne a avut de 

întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoieşte un leu tovarăşului dumitale. Şi dacă te crezi nedreptăţit, 

du-te şi la Dumnezeu, şi las' dacă ţi-a face şi el judecata mai dreaptă decât aceasta! 

 Cel cu două pâni, vîzând că numai are încotro şovăi, înapoieşte un leu tovarăşului său, cam 

cu părere de rău, şi pleacă ruşinat. Cel cu trei pâni însă, uimit de aşa judecată, mulţămeşte 

judecătorului şi apoi iese, zicând cu mirare: 

 - Dac-ar fi pretutindeni tot asemenea judecători, ce nu iubesc a li cânta cucul din faţă, cei ce 

n-au dreptate n-ar mai năzui în veci şi-n pururea la judecată. 

 Corciogarii, porecliţi şi apărători, nemaiavând chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar 

apuca de muncă, sau ar trebui, în toată viaţa lor, să tragă pe dracul de coadă…                                  

Iar societatea bună ar ramâne nebântuită. 

 

 

Partea a II-a: Mari  matematicieni  romani 

Gheorghe  Ţiţeica   
 

 S-a  născut  în  17 octombrie 1873  la  Drobeta Turnu-

Severin  şi  a  decedat  în 5 februarie 1939, la Bucureşti . S-a 

caracterizat, întreaga viată, printr-o  mare  putere  de  muncă  şi  un  

interes  mereu  viu pentru  matematică, prin  sîrguinta  şi  o  

creativitate exceptională 

  A  urmat Şcoala  primară  la  Turnu  Severin  şi  liceul  la  

Craiova. A  fost premiantul  I  în  toate  clasele , distingîndu-se  însă , 

în  mod  deosebit , la matematici , prin  aptitudinile  sale exceptionale 

. După  bacalaureat , intră , prin  concurs , în  Scoala  normală  

superioară  din  Bucuresti  reusind  primul. 

 Urmează  apoi  şi  matematicile  la  Universitatea  aceluiaşi 

oraş . Obţine  licenţa  în  numai  trei  ani, iar  după  ce  un  an  este  

profesor  de liceu  în  Capitală, pleacă  la  Paris, unde  urmează  

cunoscuta  Şcoală Normală  Superioară  şi  în  acelaşi  timp  cursurile  Sorbonei . Aici , Ţiţeica  îăi  

ia  din  nou  licenţa  în  matematici , reuşind  primul, iar  apoi îşi  pregăteşte  doctoratul , pe  care  îl  

susţine  în  1898. 

 Ţiteica  se  dedică  cu  pasiune  geometriei , obţinând  rezultate remarcabile  încă  din  

timpul  studiilor . 

http://ro.wikipedia.org/wiki/17_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1873
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu-Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu-Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/5_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1939
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
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 Chiar  dacă  preocupările  sale  erau  asupra  unor  domenii  de  înaltă specialitate, compune  

probleme  utile  elevilor  de  gimnaziu  sau  liceu , aşa cum  s-a  întâmplat  cu  « problema  monedei 

de  5  lei » , o  bijuterie  de  problemă  la  predarea  capitolului  «Cerc » , care  trei  sferturi  de  veac  

a  fost  în manualele  şcolare . 

 Se  spune  ca  « Problema mondei de 5 lei » , a  descoperit-o  într-o  dimineaţă , îin  timp  ce  

stătea  la  rând  să-şi  ia  ziarul  şi  se  juca  făcând  cercuri  pe  o  bucată de  hârtie , cu  un  creion  şi  

o  moneda  de  5  lei. 

« Problema  mondei  de  5  lei » , a  fost  dată  la  Concursul  Gazetei Matematice  din  1908,  

an  în  care  Gheorghe  Ţiţeica  a  participat  la  concurs, la Galaţi. 

 

Vă prezentăm  PROBLEMA LUI ŢIŢEICA  (problema monedei de 5 lei) 
 

 Fie  trei  cercuri  de  aceeaşi  rază  care  au  un  punct  comun O şi  care  se  

intersectează  două  câte  două  în  punctele M , N , P .Atunci  cercul  ce  trece  prin  M , N  şi  

P  are  aceeaşi  rază  r  cu  cele trei  cercuri  date . 

Soluţie: 

Cele trei cercuri  au aceeaşi rază r  şi  notăm  

centrele  acestora  cu  A , B  si  C . 

 Deducem  ca AO = BO = CO , adică  

O  este  centrul  cercului  circumscris  

pentru  ∆ABC . În  plus , acest  cerc  are  

raza  r , adică  este  congruent  cu  cercurile  

considerate . 

     Se  mai  obţine : 

APBO  este  romb  deoarece    

                AP = AO = BO = BP = r       (1a) 

  iar  de  aici  deducem  că    

                                        BP║OA          (1b) 

                               şi      AP║OB          (1c)  

BMCO  este  romb  deoarece  

              BO = BM = CM = CO = r        (2a) 

  iar  de  aici  deducem  că  

                                     BO ║ MC           (2b)  

                              şi    BM ║ OC           (2c)  

 CNAO  este  romb  deoarece   

               CN = CO = AN = AO = r         (3a) 

iar  de  aici  deducem  că   CN ║ OA       (3b) 

                                    şi    CO ║ NA       (3c) 

 

Din  relatiile  (2c)  şi  (3c) , prin  tranzitivitate , rezultă  că BM ║ NA       (4) 

                          iar  din  relaţiile  (2a)  şi  (3a)  , rezultă  că  BM = NA      (5) 

 

Din  relaţiile  (4)  şi  (5)  rezultă  că  BMNA  este  paralelogram ,  

           de  unde  deducem  că  AB = MN        

Analog  se  demonstrează  că  AC = PM    

                                           şi   BC = PN                                                     

de  unde  ∆ABC ≡ ∆MNP  conform  cazului  de  congruenţă  LUL. 

 

 În  concluzie , cercul  circumscris  ∆ MNP  este  congruent  cu  cercul circumscris  ∆ ABC , 

adică  cercul  care  trece  prin  punctele  M , N  şi  P  are  aceeaşi  rază  cu  cercurile  iniţiale. 
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LA ÎNCEPUT A FOST NUMĂRUL 
 

 Autor: Maria Aldea  clasa a VI-a    

 Şcoala: Rareş Voda Ploieşti  

 Profesor îndrumător: Daniela Badea  

 

Motto: ,,La început a fost numărul ….”  

Pitagora 

 

          Astfel Pitagora a spus                                        Aşa că s-a hotărât  să se facă  primar  

          Dar o fi fost el bine-dispus?                              Toţi oamenii au votat,  

          Să pună ca prim număr                                     Dar erau aşa de multe voturi încât s-au 

împrăştiat 

          1, 2, 3… o fi fost un coşmar.                             Vântul le-a luat şi au plecat.  

                                        

                                                  Astfel nu s-au putut număra,  

                                                  Şi a rămas celebră replica,  

                                                  La început a fost numărul… 

 

 

În realitate cifrele sunt originare din India, unde conceptul şi semnele pentru 0 şi celelalte 9 

cifre erau cunoscute şi folosite încă de la începutul sec. al VI-lea. Arabii le-au preluat de la indieni 

în sec. al IX-lea. Europenii le-au preluat de la arabi abia în sec. XII, şi au trebuit să mai treacă încă 

300 de ani pentru ca aceste cifre şi folosirea lor să se generalizeze. Mai întâi trebuie să ştiţi că în 

vechime şi cifrele arabe erau formate din linii drepte pentru scrierea (sau mai bine zis scrijelirea) lor 

mai uşoară pe nisip, pe tăbliţe de lut, în piatră etc. 

Ulterior pe măsură ce instrumentele de scris şi suportul pe care se scria s-au perfecţionat a 

crescut viteza de scriere şi segmentele drepte care formau cifrele s-au rotunjit ajungându-se la forma 

de azi. 

Dacă cifrele romane I, II, III, IV…  au o legătură între forma lor 

şi numărul pe care îl reprezintă, cifrele arabe par la prima vedere lipsite 

de logică. Nimic mai FALS!  

Fiecare dintre cifre are o legătură între numărul pe care îl 

reprezintă şi numărul de unghiuri pe 

care îl formează. Să vedem cum arătau 

cifrele arabe în vechime, iar logica 

formei lor o veţi descoperi singuri… 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cel mai interesant dintre toate este .... 

 

 

 

 



 

 

29 

 

Cel dintâi număr nu a fost numărul 1  
 

Se pare că primul număr folosit de omul primitiv nu a fost numărul 1, ci 

numărul 2. Numărul 1 singur este ceva abstract. El nu poate exista decât atunci 

când ai două sau mai multe elemente identice pe care să le numeri.  

 Până în Evul Mediu era răspândită ideea că „unu” nici nu reprezintă 

măcar un număr. Chiar şi vechii învăţaţi greci, care erau buni matematicieni, erau 

convinşi de acest lucru. Excluderea lui „unu” din familia numerelor venea de la 

faptul că oamenii, legau noţiunea, de număr de aceea de mărime, cantitate, 

multitudine.  

 Numărul 2 a apărut, atunci când organizarea muncii în societatea 

primitivă a cerut divizarea ei între două persoane care trăiau în comun, adică divizarea muncii între 

bărbat şi femeie. Denumirea de azi a numărului 2 de „număr cu soţ” sau a multiplilor lui 2 de 

„numere perechi”, este cu siguranţă o reminiscenţă din acele vremuri în care 2 reprezenta bărbatul şi 

femeia sau „o pereche”.  

Rar se întâmpla ca în societatea primitivă să se folosească pentru o grupă de 3 unităţi un 

termen special. Ceea ce trecea peste 2 era denumit „mult” sau „foarte mult”. Deci 3 sau 4 putea fi 

mult, sau foarte mult, după interesul pe care îl reprezentau aceste numere în raport cu necesităţile 

omului primitiv.  

 Nevoile economice, în dezvoltare, ale omului din societatea primitivă l-au determinat să facă 

unele progrese în întrebuinţarea numerelor. Atunci a reuşit să descopere posibilitatea de a combina 

numărul 1 cu numărul 2. Astfel, pentru 3 s-a întrebuinţat „unu cu doi”, pentru 4 „doi cu doi”, iar 

pentru alte grupe de unităţi, alte combinaţii similare. Deci numărul 2 a devenit un fel de „bază de 

numărare”. De altfel, se ştie precis că chinezii au întrebuinţat până acum 5.000 de ani sistemul de 

numărare cu baza 2 cunoscut în matematică sub numele de „numărare binară”. Denumirea de azi de 

„numere perechi” sau „numere pare” a multiplilor lui 2 nu poate fi decât o amintire a epocii când 2 

constituia o bază de numărare la o anumită treaptă de dezvoltare a civilizaţiei. Şi astăzi chinezii mai 

folosesc termenii de numere „feminine” şi „masculine” pentru a arăta numere „cu soţ” şi „fără soţ”. 

 

Unele cifre şi curiozităţile lor  
 

Cifra 1 

 Cu cele 10 cifre de la 0 la 9, luate fiecare o singură dată, se pot forma fracţii,a 

căror sumă să fie egală cu unu.  

   Exemplu: Numărul cel mai mare care se poate scrie, folosind de patru ori cifra 1, nu 

este 1111 ci 1111. Efectuând operaţiile, obţinem un număr mai mare decât 

numărul format din 28 urmat de 10 zerouri. Acest număr este aproximativ de 

250.000.000 ori mai mare decât 1.111. 

 

Cifra 7  

 

A ridica numărul 7 la puterea a patra constituie o operaţie foarte simplă:  

74 =7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 = 2401. 

Numărul 2401 prezintă însă o curiozitate legată de numărul 7. Dacă facem suma 

cifrelor lui 2401, luate ca simple unităţi, obţinem din nou numărul 7. Într-

adevăr:  

2 + 4 + 0 + 1 = 7. 
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Să urmărim următoarele 5 operaţii cu numărul 7:  

7 ∙ 1 + 1 = 8 

7 ∙ 12 + 2 = 86 

7 ∙ 123 + 3 = 864 

7 ∙ 1.234 + 4 = 8.642 

7 ∙ 12.345 + 5 = 86.420 

 

Cifra 9  

 

Luând numerele de la 1 la 10 şi înmulţind pe fiecare din ele cu numărul 9, se obţin 

următoarele produse:          1 ∙ 9 =   9                   6 ∙ 9 = 54 

                                            2 ∙ 9 = 18                   7 ∙ 9 = 63 

                                            3 ∙ 9 =  27       8 ∙ 9 = 72 

                                            4 ∙ 9 =  36       9 ∙ 9 = 81 

                                            5 ∙ 9 =  45,      10 ∙ 9 = 90 

Ce observăm privind coloanele de cifre de mai sus?  

Cifrele zecilor ale acestor produse se succed în ordinea lor naturală, iar cifrele unităţilor se 

succed şi ele, însă în ordine descrescătoare. Aceste rezultate se explică prin faptul că 9 = 10 - 1, şi 

deci înmulţirea cu 9 nu este decât o înmulţire cu (10 - 1).  

Astfel:  

4 ∙ 9 = 4 ∙ (10 - 1) = 40 - 4 = 36 = 30 + 6  

5 ∙ 9 = 5 ∙ (10 - 1) = 50 - 5 = 45 = 40 + 5  

 

Numărul 100 

 

Întrebuinţând cele 9 cifre semnificative, fără repetiţie, se pot găsi numere cu care să se scrie 

numărul 100 în următoarele 13 feluri:  

 

 
 

 

Probabil că se mai pot găsi şi alte moduri de exprimare a numărului 100 cu toate cele 9 cifre 

semnificative fără repetiţie.  

Descompunând în sumele de mai sus pe 74 în 70 + 4, pe 91 în 90 + 1 şi aşa mai departe, se 

pot scrie aceste sume cu toate cifrele de la 0 la 9 luate o singură dată. De exemplu: 

 

 

 

 

 

 

Se poate obţine numărul 100 utilizând cele 10 cifre de la 0 la 9, fiecare o singură dată, astfel:  
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Considerând numărul 100 ca suma a 4 termeni 12 + 20 + 4 + 64, se observă că:  

12 + 4 = 16,  20 -  4 = 16,   4 ∙ 4 = 16,  64 : 4 = 16. 

În această privinţă numărul 100 prezintă aceleaşi particularităţi ca numerele 45 şi 75 . 

 

Utilizând de 5 ori aceeaşi cifră se poate scrie numărul 100 în următoarele moduri:  

100 = 111 – 11;     100 = 5 ∙ 5 ∙ 5 – 5 ∙  5;     100 = 3 ∙ 33 + 
3

3
;        100 = (5 + 5 + 5 + 5) ∙  5 

Pentru a vă incita interesul vă voi prezenta în continuare ....... 

 

Şirul lui Fibonacci  
 

         Fibonacci a întocmit un şir de numere naturale, care ulterior s-a dovedit foarte folositor: 

 

 
 

Marea reputaţie a lui Fibonacci, care participa la concursuri matematice (adevărate dispute 

publice) pentru cea mai bună şi mai rapidă soluţie a unor probleme grele(ceva în genul 

Olimpiadelor Naţionale), iscusinţa de care dădea dovadă în rezolvarea problemelorcu numere şi 

care uimise pe toată lumea, a făcut ca împăratul Germaniei Frederic II să vină în 1225 la Pisa, 

însoţit de un grup de matematicieni, care doreau să îl supună pe Fibonacci la un examen public.Una 

din problemele date spre rezolvare suna astfel: 

    „Să se găsească un pătrat perfect , care rămâne pătrat perfect dacă este mărit sau micşorat cu 

5”.  

După un timp de gândire , Fibonacci a găsit numărul căutat. Era fractia  
2

12

41

144

1681
. 

 

Într-adevăr: 
2

12

31

144

961
5

144

1681
    şi     

2

12

49

144

2401
5

144

1681
. 

 

           Nu se ştie raţionamentul lui Fibonacci dar, toate încercările, chiar şi cele mai ingenioase, de a 

rezolva această problemă cu ajutorul algebrei, duc în cel mai bun caz la o ecuaţie cu 2 necunoscute.  

La un alt concurs prezidat de împărat problema propusă concurenţilor suna astfel: 

 

      “Plecând de la o singură pereche de iepuri şi ştiind că fiecare pereche de iepuri produce în 

fiecare lună o nouăpereche de iepuri, care devine productivă la vârsta de o lună, calculaţi câte 

perechi de iepuri vor fi după n luni (se consideră că iepurii nu mor în decursul respectivei perioade 

de n luni)”. 

 

Soluţie. Din ipoteza problemei rezultă că numărul perechilor de iepuri din fiecare lună este 

un termen al şirului lui Fibonacci. Într-adevăr, să presupunem că la 1 ianuarie exista o singură 

pereche fertilă de iepuri. Notăm cu 1 perechea respectivă. Ea corespunde numărului f 2 din şirul lui 

Fibonacci:  

f 2 = f 0 + f1 = 0 +1 = 1. 

La 1 februarie, mai există o pereche pe care o notăm 1.1. Deci în acest moment sunt două 

perechi , ceea ce corespunde termenului:  

f 3 = f1 + f 2 =1+1=2. 
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La 1 martie sunt 3 perechi, două care existau în februarie şi una nouă care provine de la 

perechea numărul 1(se ţine seama că o pereche devine fertilă după două luni). Notăm cu 1.2 această 

nouă pereche. Numărul perechilor din această lună corespunde termenului: 

f 4 = f 2 + f3 =1+2 = 3 . 

La 1 aprilie există 5 perechi şi anume: trei perechi existente în luna martie , o pereche nouă 

care provine de la perechea 1 şi o pereche nouă care provine de la perechea 1.1 care la 1 martie a 

devenit fertilă (pereche pe care o notăm cu 1.1.1). Numărul perechilor din această lună corespunde 

termenului: 

f 5 = f 3 + f 4 =2 + 3 = 5. 

Termenii din această relaţie se interpretează astfel: 

                 f 4 = numărul perechilor existente în luna precedentă ; 

                             f 3 =numărul perechilor noi (provin de la perechile existente în luna 

anteprecedentă). 

Procedând în continuare în acest fel, vom deduce că la data de 1 decembrie numărul 

perechilor este dat termenul: 

f13 = f11 + f12 = 89 + 144 = 233 , 

iar la 1 ianuarie anul următor există: 

f14 = f12 + f13 =144 +233 = 377 perechi de iepuri. 

Concluzia este următoarea : 

Dacă notăm cu f n numărul de perechi de iepuri după n luni , numărul de perechi de iepuri 

după n +1 luni, notat cu f n+1 , va fi f n (iepurii nu mor niciodată !), la care se adaugă iepurii nou-

născuţi. Dar iepuraşii se nasc doar din perechi de iepuri care au cel puţin o lună, deci vor fi f n−1 

perechi de iepuri nou-născuţi. 

Obţinem astfel o relaţie de recurenţă: 

f 0 = 0 ,  f1 = 1, f n +1  = f n−1 + f n , 

care generează termenii şirului lui Fibonacci. 

 Acest şir exprimă într-un mod naiv creşterea populaţiei de iepuri. Se presupune că iepurii au 

câte doi pui o dat_ la fiecare lună după ce împlinesc vârsta de două luni. De asemenea, puii nu mor 

niciodată şi sunt unul de sex masculin şi unul de sex feminin. 

 

Iată, în încheiere, cum logica ne arată că cifrele sunt indispensabile:  

Dacă n-ar exista cifre    n-ar exista numere    nu ar exista probleme     nu ar exista 

concursuri de mate dotate cu multe premii     nu ar exista excursii şi premii.  

 

Morala?  

Dacă nu există matematică nu există excursii şi premii. Aşa că studiaţi matematica, 

participaţi la cât mai multe concursuri şi veţi avea sigur de câştigat. Dacă nu un premiu material 

consistent, sigur respectul faţă de sine şi formarea unei gândiri logice , a unei minţi isteţe.         

 

 

 

Bibliografie: 

1. Gazeta matematică 1895 – 2007 (ediţia electronică) 

2. V. Bobancu – CALIDOSCOP MATEMATIC, Editura Albatros, Bucureşti 1979 
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GRIGORE MOISIL – “UN OM  CA ORICARE ALTUL” 
 

   Autori: Drăghici Andreea-cl. aVIII-a & Ene Florin–cl. aVII-a                                                                                    

  Şcoala„Mihai Eminescu” Ploieşti 

 Prof. Coordonator: Maria Avram 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Motto 

                                                       “… mi-am dat seama, mai mult decât oricând, 

                                                                                  ca sunt un om ca oricare altul” 

                                                             Gr. C. Moisil (scrisoare catre părinţi) 

 

    Familia Moisil, pomenită în documente încă din anul 1758, este originară din comunele 

Maieru şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud. Aceste comune faceau parte din cele 22 de sate româneşti 

militarizate de Maria Tereza. Militarizarea acestor comune a avut ca urmare ridicarea socială, 

politică şi culturală a regiunii ; a dat posibilitate romanilor sa-si revendice drepturile nerecunoscute 

pana atunci; a permis aparitia unor figuri de fruntasi nationalisti romani,oameni de bine. 

   S-a născut la Tulcea pe 10 ianuarie 1906. Străbunicul său, Grigore Moisil, a fost paroh la 

Năsăud şi vicar episcopal greco-catolic pentru ţinutul Rodnei, unul din întemeietorii primului liceu 

românesc din Năsăud. 

Tot parohul din Nasaud contribuie la crearea primului liceu romanesc din Nasaud in anul 

1863 

„Strabunicul meu, bunicul tatii, Grigore Moisil –povesteste Gr.Moisil in anul 1962 reporterului Jean 

Petrovici de la studioul”Al.Sahia”- era preot si a fost unul din intemeietorii liceului din Nasaud. 

Daca vrei sa-ti spun in detaliu destul de bizar, el, Gr.M si cu mine, ne-am nascut amandoi tot la 10 

ianuarie, dar bineinteles in alt an” 

    Iuliu Moisil fratele bunicului lui Gr.M a avut si el preocupari de ordin cultural si social. In 

anul 1939 la varsta de 80 de ani, infiinteaza biblioteca culturala Nasaudeana. A fost membru de 

onoare al Academiei Romane. 

    Tatăl său, Constantin Moisil, a fost profesor de istorie, arheolog, numismat, directorul 

Cabinetului Numismatic al Academiei şi membru al acestei Academii. 

       Nascut la Nasaud, Constantin Moisil, dupa studii in orasul natal urmeaza Scoala Normala 

din Bucuresti. Alexandru Odobescu directorul scolii, vizitand intamplator Nasaudul, ramane 

impresionat de activitatea fructoasa a liceului, in ciuda vicisitudinilor social politice si ofera 

absolventului C.Moisil o bursa de studii la scoala sa care echivala cu Facultatea de Litere. Este 

transferat in anul 1899 la liceul din Tulcea. 

    C.Moisil se casatoreste la Tulcea in anul 1901 cu Elena institutoare, fiica invatatorului 

Hristofor si a Caterinei Nicolescu. 

Mama sa, Elena a fost institutoare la Tulcea, apoi directoarea şcolii „Maidanul Dulapului”, azi 

„Enăchiţă Văcărescu” din Bucureşti. 

    Elena Moisil, femeie deosebit de desteapta cu un spirit viu, receptiv la nou, dinamica, 

energica, interesata de pedagogie, era si ea inzestrata cu un puternic simt al umorului. A fost o 

casatorie fericita. Cei doi soti se intelegeau de minune. Datorita armoniei si climatului intelectual ce 

domnea in casa lor, Gr.Moisil a ramas toata viata un optimist si un om al cartii.  

    Constantin si Elena au avut primii 3 copiii nascuti in Tulcea: Grigore in 1906, Florica in 

1909 si Ioan in 1910. Ultimul baiat, Gheorghe se naste in 1917 la Vaslui. Toti cei trei frati au intrat 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tulcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Moisil
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83s%C4%83ud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna,_Bistri%C5%A3a-N%C4%83s%C4%83ud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Moisil
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
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in invatamantul universitar, iar Florica, sora lor, cercetatoare la Biblioteca Academiei s-a casatorit 

cu arheologul Emil Condurache. 

    Tot in traditia familiei, intra si sora matematicianului, Florica Moisil, care a fost mama 

profesoarei Zoe Petre, decan al Facultatii de Istorie a Universitatii din Bucuresti. 

   In jurul anilor 1958, numarul academicienilor din familia Moisil era atat de numeros incat 

fusesera porecliti „Clanul Moisililor” :  

 Constantin Moisil, tatal –istoric; 

 Grigore C. Moisil, fiul-matematician 

 Constantin Daicoviciu, nepot(casatorit cu Lucia Bugnariu, nepoata lui C.Moisil)-istoric 

 Virgil Vatasanu, nepot( casatorit cu Elena Bugnariu, nepoata lui C.Moisil, sora precedetei)- 

istoric de arta 

 Tudor Bugnariu, nepot-sociolog 

 Emil Condurachi, ginere-arheolog 

    Grigore Moisil „Grigri” cum il alinta mama lui, si cum va ramane toata viata pentru rude si 

prietenii, se dovedeste foarte repede a fi un copil de o inteligenta neobisnuita, de o curiozitate 

niciodata satisfacuta. Cu permanentele lui intrebari, ajungea sa-si exaspereze pana si mama, desi ea, 

invatatoare din vocatie, era extrem de rabdatoare cu copiii. 

    La 14 ani Gr.Moisil  este acelasi elev silitor, constiincios, participant la toate activitatile 

extra-scolare. Ia premiul I cu cununa, tine conferinte, recita versuri la serbarile liceului si sedintele 

societatii, continua sa-si scrie jurnalul, intr-un mic carnetel de 10 pagini, intr-o forma cu intentii 

literare, un text emanand o dragoste de viata ce nu-l va parasi niciodata. 

    La 15 ani Gr.Moisil  incepe sa publice, in reviste pentru tineret, traduceri din franceza si 

mici articole de popularizare.  

La facultatea de matematici,Gr.Moisil a avut o pleiada de mari profesori si in foarte multe 

ocazii multi ani dupa, va pomeni despre norocul de a fi inceput studiile cu profesori de asemenea 

calitate. „Formarea generatiei matematice din care fac parte, coincide cu inceputurile matematice 

abstracte romanesti. Generatia mea a pasit cu dreptul. Ea a profitat de faptul de a fi avut ca profesori 

oameni de stiinta, si ai caror profesori au fost si ei oameni de stinta”(Viata Stud. XI. 1967) 

Studentul Moisil a avut ca profesori pe D.Pompeiu, G.Titeica, A.Davidoglu si Tr.Lalescu. 

Profesorul D.Pompeiu este insa cel care i-a fost cu adevarat mentor. Intr-un articol : „Amintiri 

despre D.Pompeiu” aparut in „Gazeta Matematica” in martie 1965, Gr.Moisil: „Pompeiu a stiut 

intotdeauna sa trezeasca interesul pentru lucrurile rare. Pompeiu a stiut sa ne faca nu numai sa 

intelegm matematica, ceea ce e de datoria oricarui profesor dar sa si fim obsedati de ceea ce pe 

atunci aveam impresia ca am putea sa intelegem mai mult...” 

In toamna anului 1924,  Gr.Moisil da examen de intrare si la Scoala Politehnica. Va urma 

cursurile scolii numai cativa ani si  nu va termina niciodata. 

Mult mai tarziu, atunci cand tinerii matematicieni vor veni la el dupa sfaturi, indrumari, cu 

nedumeriri si probleme personale, cand va sta prieteneste de vorba cu ei, uneori chiar ore intregi, va 

insita asupra necesitatii de a citi nu numai carti de stiinta, ci si de poezie, 

literatura,filozofie,beletristica, de a vizita muzee, expozitii, de a audia concerte, de a invata limbi 

straine pentru formarea culturii generale. 

In anul 1926 Gr.Moisil isi da licenta in matematici si ramane student numai la Scoala 

Politehnica. 

In 5 iunie 1929, Gr.Moisil isi sustine teza de doctorat  la Facultatea de Stiinte din Bucuresti, 

cu lucrarea „La mecanique analytique des systemes continus” avind in comisie pe profesorii 

Pompeiu, Titeica si Davidoglu, teza in care „studiaza unitar diferite sisteme de ecuatii cu derivate 

partiale ce intervin in fizica matematica, cu o metoda unitara, ce extinde metoda derivatei areolare a 

lui D.Pompeiu”. In aceasta teza de mecanica, Gr.Moisil foloseste anumite ramuri ale matematicilor 

foarte abstracte si putin cunoscute la acea epoca, ca analiza functionala, pentru a rezolva probleme 

foarte concrete, in speta, ale mecanicii firului. 
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In 1929 isi sustine teza de doctorat „La mecanique analytique des systemes continus” care 

este publicata tot in 1929 la editura Gauthier-Villars din Paris.  „Dupa ce mi-am luat doctoratul au 

trecut 2 ani si jumatate pana cand am avut un post. Pe atunci nu exista repartizare.” 

In 1930 studiaza la Sorbonne cu mari matematicieni, iar in 1931 sustine examenul de 

docenta cu lucrarea „Sur une classe de systemes d’equations aux derivees partielles de la Physique 

mathematique”.  

Este numit conferentiar la Facultatea de Matematica din Iasi. Obtinand o bursa, pleaca la Roma, dar 

se reintoarce in 1932 la Iasi, unde se stabileste timp de 10 ani si preda timp de zece ani cursul de 

Algebra moderna, Logica si teoria demonstratiei.  

Pe femeia vietii sale, Viorica Constante (n 1913) a intalnit-o in 1937, cand Viorica impreuna 

cu sora sa, Lena Constante, au mers la o petrecere inainte de Craciun in casa lui Nicol Gross. A fost 

un coup de foudre! Despre doamna  Lena Constante, eu , personal am aflat mai multe cand am citit  

“Evadarea imposibila”. 

Divortat proaspat de prima sotie, cererea in casatorie a venit foarte repede. Viorica a 

acceptat pe loc. Mobilizat sub arme, in calitate de ofiter de rezerva, este rupt de munca sa si de 

biblioteci. Corespondenta intre cei doi tineri indragostiti contine peste 450 de scrisori pe care Grigri, 

cum era alintat, le-a  transmis cu toata dragostea “jumatatii” sale. S-au casatorit in scurtul timp al 

unei permisii a tanarului ofiter. Din pacate, Viorica s-a imbolnavit de TBC, acesta fiind motivul 

pentru care nu i-a putu darui copii.  

S-au mutat la Iasi, unde savantul s-a simtit foarte bine, langa profesorul Myller. Aici au 

intuit amandoi ca va veni vremea calculatoarelor, o noua perioada care va revolutiona lumea. A 

publicat lucrari de o mare valoare precum “Logica nodala” in 1942, “Introducere in algebra” in 

1954, „Teoria algebrică a mecanismelor automate” în 1959, „Funcţionarea în mai mulţi timpi a 

schemelor cu relee ideale” în 1960,  “Circuite cu tranzistori” în 1962 . Mai apoi apar „Încercări 

vechi şi noi în logica neclasică ” în 1965, iar în 1968 „Elemente de logică matematică şi teoria 

mulţimilor” . 

Exceptional profesor, era de principiu ca „şcolarul nu trebuie sa-si oboseasca mintea cu 

tabla inmultirii, care se afla pe spatele tuturor caietelor. Elevul trebuie sa gandeasca mai departe, 

sa patrunda in tainele stiintei, sa fie preocupat de creativitate, memoria s-o foloseasca pentru 

descoperirile viitoare.” 

Povestea de iubire dintre Viorica si Grigore Moisil s-a intrerupt la 21 mai 1973, cand 

savantul a murit la Otawa, unde fusese invitat de matematicienii canadieni sa sustina un ciclu de 

conferinte.  

Vă prezemtăm câteva fotografii de famile. 

 

Familia Moisil                                                 Pe Tricicleta                                 La 13 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lena_Constante
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lena_Constante
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lena_Constante
http://ro.wikipedia.org/wiki/1968
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         Elev la liceu                                               La armată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu Viorica Moisil, martie 1973                                                              Printre cărţi 
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   Perspicacitatea, problemele şi nu numai 
  
 

Kelesidis Evgnosia –Alexandra 

Şcoala „Rares-Voda”, Ploieşti 

Profesor îndrumător: Ion Dumitrache 

 
 
 Există nişte grădini mari care se numesc “culegeri de 

matematică” şi din fiecare strat de flori(pagină) culegi flori de 

toate felurile posibile. Ei şi aceste flori sunt problemele de 

matematică. 

 Pentru a realiza acest referat, bunicul a intrat într-o 

grădină şi din straturile de flori în care cresteau probleme de 

perspicacitate, a cules câteva pentru mine. 

 Fiecare floare a 

numerotat-o de la 1 până 

la 14. Florile sunt de acelasi fel, dar au culori diferite. 

 Problema 1 este un test prin care pot da un calificativ 

perspicacitatii mele. Ea are culori foarte deschise si ocupa 

maxim trei randuri. 

 Problemele de la 2 până la 6 să văd cât de perspicace 

sunt într-o serie de probleme ale vietii. Culorile lor se închid 

treptat şi îţi trebuie mai multa atentie, atunci când le rezolvi. 

 Celelalte probleme au culori şi mai inchise şi sunt 

probleme de matematica pe care le poate rezolva un elev de 

clasa a VI a, la care iti trebuie toata atentia cand le rezolvi.  

 

 

1. Răspunde la întrebările: 

a. Puteţi numi cele 7 zile ale săptămânii, fără să le rostiţi numele? 

b. Unchiul meu Ion este fratele tatălui meu.Vasile este fratele unchiului meu,dar el nu 

este şi unchiul meu.Cine este el? 

c. Un grup de rândunele zboară într-o formaţie:2 dintre ele zboară înaintea  uneia ,una 

zboară între 2, iar 2 zboară în spatela uneia. Câte rândunele sunt în toată formaţia? 

d. Care este întrebarea la care se răspunde numai prin *nu’, fiind imposibil prin a se 

răspunde *da’ ? 

e. Dacă aveţi un calendar cu foi detaşabile,( care se rup în fiecare zi), şi care acum arată 

ziua de 1 aprilie, câte foi va trebui să rupeţi pentru a arăta data de 31? 

f. Ce se deschide când începe ploaia? 

g. Un tată a adus acasă celor 6 copii ai săi o cutie cu 12 bomboane de ciocolată.Fiecare 

copil a primit câte 2 bomboane, şi totuşi în cutie se mai găsesc 2 bomboane.Este posibil? 

h. Dacă 3 pisici pot prinde 3 şoareci în 3 minute,în cât timp 30 de pisici pot prinde 30 

de şoareci? 

i. De câte ori puteţi scădea 10 din 50? 

j. Puteţi scrie numărul 20, fără a folosi cifra 2? 

 

2. Într-o curte se găseşte o casă izolată în care s-a petrecut o întămplare ciudată. Sosind la 

poartă constat că pe zăpada care acoperă curtea în întregime se găsesc urme de paşi  care merg de la  

poartă spre uşa casei, dar nu se văd nici un fel de urme de paşi în sens invers, adică dinspre casă 
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spre poartă.Socotesc că în casă  se află o persoană,dar ajungând aici găsesc uşa deschisă şi casa 

goală !                                        

Unde poate fi persoana care a intrat in casă ?                     

Menţionez că zăpada este proaspătă. În casă nu este nimeni ascuns şi nici nu a plecat cineva cu 

elicopterul  sau alt mijloc de transport  care să nu lase urme. 

 

3.    Eu am fost trimis acasă la  Lucian, pentru a-l chema la repetiţie .După o oră m-am întors şi 

am spus următoarele:    

-Lucian  dormea în patul său atăt de adânc ,incăt nu a auzit soneria,deşi am sunat  intens şi de mai 

multe ori                     

 -Dar de unde ştii că doarme ?   

 -Deşi geamul era îngheţat,când am văzut că nu răspunde nimeni am suflat peste gheaţă până am 

reuşit să dezgheţ o mică porţiune prin care l-am văzut pe Lucian  dormind. Eu minţeam , 

demonstraţi acest lucru. 

 

4.   Gigel a spus Anei  că a ascuns timbrul pe care-l caută  ea  între paginile 113 şi 114 ale cărţii 

sale de Istorie,demonstrează că el minte.                                                                                                                

5.   Citiţi cu atenţie: 

a. Apare primăvara şi cade toamna 

b. O muşcătură 

c. O rotiţă care învârte o roatâ mare 

d. Ajutâ la mişcarea unei biciclete 

e. Taie lemnul în felii 

f. Serveşte la circulaţia unor trenuleţe pe un teren cu panta foarte mare  

Precizaţi în fiecare caz în parte despre ce obiect este vorba şi elementul comun al lor. 

 

6. Ce cui este mai greu de scos: unul cu secţiunea transversală circulară,respectiv pătrată sau 

triunghilară,dacă ele sunt bătute la fel de adânc şi au aceiaşi arie a secţiunii? 

 

7. Să se afle restul imparţirii numărului  N’=10
92

-92  cu 9. 

 

8. Să se calculeze suma S=6+67+677+6777+...+677...7,menţionez că la ultimul termen al 

sumei 7 apare de 2009 ori. 

 

9. Un teren este reprezentat pe o hartă la scara 1:2500 printr-un dreptunghi  cu lungimea de 64 

mm şi lăţimea de 48 mm Care este aria reală a terenului ? 

 

10. Care este viteza trenului lung de un km care trece printr-un tunel lung de 500 m într-un 

minut. 

 

11. Într-o clasă 50% din elevi joacă baschet,40% tenis şi 10% joacă şi baschet şi tenis.Câţi elevi 

nu joacă nici baschet nici tenis? 

 

12. Sunt un număr. Numărul sutelor este dublul cifrei unităţilor care este  triplul cifrei 

zecilor.Cifra zecilor este trei . Cine sunt eu ? 

 

13. Să se găsească o expresie pentru termenul general al şirului:          

-4;+7: -4;7;-4;7;..... 

 

14. Fie a,b,x,y *N  aşa încât 
54

65

n

n

y

b

x

a
.Să se scrie în ordine crescătoare numerele a,b 

,5n+6 ştiind că xy .  
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   După ce am rezolvat problemele acestea ,bunicul mi-a spus ;  

 - Vezi, Evgnosia, acum ai învăţat că problema este o situaţie nouă, neprevăzută, inedită 

căreia trebuie  să-i găsim ce-l puţin o soluţie, exerciţiul este repetarea unei situaţii, pentru a creea 

deprinderi, iar perspicacitatea este capacitatea de a rezolva probleme şi a enunţa exerciţii.  

 Matematica ,împreună cu celelalte materii studiate în şcoală te face să dai dovadă de 

perspicacitate în rezovarea problemelor vieţii. 

 Dar, nu s-a terminat ; ca din pământ,a răsărit o nouă floare ,cu mai multe culori ,o problemă 

nouă; rezolvările problemelor  au fost făcute pe nişte bileţele, bileţelele s-au amestect  iar eu nu ştiu 

care rezolvare corespunde enunţului. 

 

Rezolvări  şi răspunsuri 
 

1. 19 200 m
2
 este răspusul la problema ... 

2. 20% este răspusul la problema ... 

3. 90 km/h este răspusul la problema ... 

4. Răspunsurile de mai jos  rezolvă problema ... 

a. Răsalaltăieri,alaltăieri,ieri,astăzi,mâine 

,... 

b. Tatăl meu 

c. Trei 

d. Tu dormi ? 

e. 60 de zile 

f. Umbrela  

g. Da,un copil ia cutia cu două bomboane in ea 

h. Trei minute 

i. O singură dată căci după aceea  10 se scade din 40 

j. Da xx 

5. 1839 este răspunsul la problema ... 

6. Înmulţeşte egalitatea dată cu 10  şi adună fiecărui termen al sumei din membrul drept 7, apoi 

scade din  10s+2010x7 pe s şi vei obţine  14064777...6779

2011
s  este răspunsul la problema ... 

7. Când persoana  a ieşit cu spatele din casă şi a mers până la poartă. ,ningea deja,deci era in stradă 

este răspunsul la problema . 

8. Paginile 113 şi114 sunt pe aceeaşi foaie deci nu pot pune timbrul între ele, este răspusul la 

problema ... 

9. 
2

311)1(
n

 este răspusul la problema ... 

10. 08 este răspusul la problema ... 

11. Unul cu secţiunea ciculară , este răspusul la problema ... 

12. Frunza,gura,pinion,roata zimţată,fierăstrăul , toate au dinţi, este răspusul la problema ... 

13. Geamul nu îngheaţă pe afarâ, este răspusul la problema . 

14. La ce problemă nu am  răspunsul? 

 

 Ca  încheiere, cititorule, te rugăm pe tine, să faci ca exerciţiu, enunţarea şi rezolvarea a 5 

probleme asemănătoare celor din referat. 
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     MATHLETICS - MATEMATICA ÎN SPORT! 

 
Autori: Alexandra Steriu & Ioana Ungureanu cl . X-G  

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 

Profesor coordonator: Nicolae Breazu  
 

Adeseori ne întrebăm la ce este bună matematica? Aceast proiect a fost 

creat pentru a răspunde într-un fel la această întrebare. Ne dăm seama că 

matematica nu  va oferi răspunsul la "sensul vieţii" dar va fi prezentă oriunde 

există viaţă. Noi toţi  o folosim în fiecare zi, de cele mai multe ori fără să ne 

dăm seama! Iată un exemplu:  sportul. 

 

Aţi crezut vreodată că matematica este implicată în sport? Doar gândiţi-vă .... 

Fiecare sport utilizează numere într-un fel, fie că este vorba de notare, determinarea mediilor, sau 

calcularea de procente. Şi când numerele sunt implicate, de obicei, înseam-nă că folosim 

matematica . Chiar dacă calculatoarele ne-au salvat de chinul de a face o mulţime de calcule 

manual, este încă util să se ştie cum să se facă acest lucru. Cum să joci un meci amical de baschet, 

fără să ştii cum să păstrezi scorul? Cum ai şti cât de multe ace-uri  ai nevoie pentru a demola 

popicele în ultimele două cadre la un joc de bowling cu scopul de a bate adversarul tău? 

Răspunsurile la aceste întrebări necesită anumite competenţe de bază din matematică. 

Aici sunt câteva exemple de sporturi care folosesc matematica în vreun fel. Doar un singur 

model este dat pentru fiecare sport, desi există mult mai multe. Operaţiile de mai jos arata câteva 

exemple de calcule pentru diferite jocuri: 

  Basket 
 Pentru a compara performanţa unui basketball-ist de la joc la joc, funcţie 

de teren, ţinta sau scopul alese, aruncările libere pot fi contabilizate la sfârşitul 

fiecărui joc. Aceasta se poate face foarte simplu prin împărţirea numărului de 

aruncări realizate efectiv (m) cu numărul de lovituri incercate (a): 
P = m / a 

Prin urmare, dacă Andrei face 9 din 16 incercări, procentul său este de 56%. (Pentru 

procente, mutaţi punctul zecimal din răspunsul dvs. două locuri la dreapta, şi se rotunjeşte la acele 

cifre: 9 / 16 = 0.5625 = 56.25%, care poate fi rotunjită la 56%) 
 

 

Bowling 
Toată lumea este recunoscătore pentru punctajul electronic la jocul de popice. 

Vedem scorul pe ecran deasupra noastră, dar mulţi dintre noi nu ştiu cum se stabileşte. 
Sperăm că următoarele exerciţii va clarifica acest mister: 

Ecranul cu scor pentru un joc de bowling are zece cadre. În 

timpul fiecărui cadru, jucătorul primeşte două încercări pentru a demola 

toate cele zece popice. Numărul de popice dărâmate este înregistrat:  
 

În acest cadru, jucătorul a lovit 5 popice cu prima minge şi 4 popice cu a doua. Scorul său pentru 

acest cadru este, prin urmare 9, suma lui 5 cu 4. 
De asemenea, ar trebui să reţineţi că scorul unui singur cadru depinde de scorul cadrului din faţa sa. 

De exemplu, scorul în cadrul de mai jos este de 13, deoarece trebuie să adăugaţi la 5 popice din primul cadru, 

cele 8 popice de la al doilea cadru. 
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Făcând astfel calculele, putem să descoperim câte popice ar trebui atinse pentru a putea 

depăşi scorul adversarului. 

Fotbal 
În fotbal, veţi auzi des vorbindu-se de distanţe - câti metri are o lovitură, 

la ce distanţe au fost date pasele etc. Dar cum ne putem da seama aceste 

distanţe pe cont propriu? 

Este uşor. Un teren de fotbal este de 100 de metri lungime, şi este 

marcat la fiecare 10 metri printr-o linie. Linia de 50 m de poartă este în centru, 

şi ea desparte terenul unei echipe de cea adversă. Pentru a calcula distanţa unei lovituri (pase), pur 

şi simplu se calculează distanţa pe ambele părţi ale liniei de 50 m. De exemplu, în cazul în care 

mingea a fost dată de la linia Dinamo 25m la linia Steaua 40m, cat de lungă a fost lovitura? 

 

Dinamo Steaua 
 
 
 În primul rând veţi găsi distanţa de la linia Dinamo 25m la 50m:        50 - 25 = 25m 

Apoi, găsim distanţa de la linia de centru 50 la Steaua linia de 40m:    50 - 40 = 10m 

Apoi, adăugaţi aceste două distanţe, pentru a găsi distanţa totală:        25 + 10 = 35 m. 

 

Dar figurile geometrice apar foarte frecvent în diverse sporturi: ringul de box este pătrat, 

barele de la gimnastică sunt asemănătoare unor segmente paralele (de aceea se şi numeşte proba de 

“paralele”), bârna numită şi “puntea suspinelor” are numai 10cm lăţime iar circuitele de formula I 

sunt asemenea unor curbe închise a căror lungime este necesar a se cunoaşte pentru a optimiza 

consumul şi implicit numărul de opriri pentru alimentare. 

Jocul de biliard cere de multe ori aprecierea unor traiectorii plecând de la simetrii în plan. 

Traiectoria unei suliţe aruncate de un atlet este parabolică iar reuşita depinde nu numai de forţa 

sportivului ci şi de înclinarea cu care face acea aruncare. Probabilitate de reuşită la obţinerea unor 

punctaje maxime este tot o problemă pur matematică. A se vedea tirul, cricketul, darts-ul. 

Materialul prezentat aici este de fapt o invitaţie la conştientizarea contextului matematic 

prezent în diferite situaţii non matematice. Dumneavoastră cunoaşteţi vreunul? Ori de câte ori 

urmăriţi un spectacol sportiv, căutaţi să răspundeţi la această întrebare. Veţi fi uimiţi câte modele 

matematice veţi întâlni.     
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O VIAŢĂ PENTRU O TEORIE 
 

 

Elev: Neacşu Cristina – clasa aVII-a                                                                                                                     

Şcoala „Rareş  Vodă” Ploieşti                                                                                                      

Prof.coordonator: Daniela Badea 

 

 

 

Motto: În mijlocul teoremelor şi  

ecuaţiilor, nu uitaţi omul. 

                                  Albert Einstein 

  

 

 

 

1. Date Biografice: 
Ilustru matematician francez, Evariste Galois a trăit doar 21 de ani, s-a născut la 25 octombrie 

1811 în Bourg la Reine (lângă Paris), Franţa, şi a decedat la 31 mai 1832, în Paris.Teoriile lui nu au 

stârnit, în timpul scurtei vieţi şi nici imediat după moarte, interesul meritat pentru imensa lor 

valoare.Camille Jordan precizează  in cartea sa „Tratat cu privire la substituţii în ecuaţiile 

algebrice”  că întreaga carte este un comentariu la teoriile enunţate de Evariste Galois. Din acel 

moment gândirea matematică a fost contaminată de ideile lui Galois. 

Există chiar o nouă disciplină specială denumită „Teoria lui Galois”, căreia îi sunt consacrate 

diferite manuale, studii, monografii, şi, care,face obiectul unor cursuri universitare de o mare 

importanţă ştiinţifică având largi aplicaţii în multe ramuri ale matematicii, dar şi în multe alte 

domenii. Timpul a lucrat în favoarea lui Galois , doar după un veac de la moarte. Niciodată viaţa 

unui om de geniu nu a fost înfrântă de prostia omenească triumfătoare ca în cazul nefericitului 

savant francez Evariste Galois. E greu de afirmat că a fost un copil minune în accepţiunea curentă a 

acestei noţiuni,dar nici nu s-ar putea spune că opera sa ar fi produsul unei vârste mature, când nu a 

trăit decât câţiva ani în care, în plină izbucnire a unei tinereţi tumultuoase, s-a manifestat ca 

revoluţionar cu adânci şi nestrămutate convingeri democratice şi ca savant ce credea în adevărul şi 

perenitatea descoperirilor sale. „ Împotriva prostiei şi zeii luptă fără succes”, sunt cuvintele lui 

Schiller, ce exprimă lupta acerbă ce a dus-o Galois împotriva prostiei omeneşti. 

Galois era un liberal convins, iar a fi liberal în acele timpuri însemna să fii împotriva 

întoarcerii vechiului regim, împotriva reînfiinţării puterii absolute a monarhiei. Liberali erau şi aceia 

care susţineau monarhia constituţională. Toţi sprijineau marea burghezie, care a deţinut multă 

vreme puterea în Franţa. Din această burghezie s-a desprins grupul liberalilor, care se compunea din 

cei mai înaintaţi sub aspect ideologic, iar dintre aceştia s-a născut partidul republican, pentru care 

avea să lupte Galois.  Copilul Evariste Galois nu lăsa să se întrevadă, în nici o manifestare a lui, 

calităţi intelectuale excepţionale, era un copil ca toţi ceilalţi, o fire liniştită, cuminte, cu un real 

talent de versificator, ca şi tatăl său, foarte afectuos cu părinţii, niciodată refractar la îndrumările ce 

i se dădeau. 
 

2. O hotărâre neaşteptată: 
Avea toate calităţile unui băiat în pragul adolescenţei, ce trebuie trimis mai departe la studii, 

ca să poată continua şirul de intelectuali pe care îi dăduseră părinţii. În 1822, când avea 11 ani, 

pleacă la Paris pentru a continua studiile. A intrat în clasa a patra a liceului Louis le Grand. Ordinea 

în care se succedau clasele era inversă, în comparaţie cu cea de astăzi. Primul an, clasa a IV-a s-a 

soldat destul de bine, luând premii la toate disciplinele. În cel de-al doilea an, se plictiseşte de 
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lecturile din clasici şi de comentariile aride ale profesorilor. Părerile profesorilor despre copil erau 

diferite, unii remarcând aptitudini „deosebite”, alţii că este „ciudat şi vorbăreţ”, alţii: „are un fel de 

a fi cam straniu, dar original şi singuratic”, „talentul său e o legendă în care nu mai putem să 

credem”, „minte risipită”, fiindcă nu-l interesau niciodată lucrurile mărunte. Considerat ca elev 

mediocru i s-a sugerat tatălui, să-l lase să repete clasa a treia, al doilea an de studiu. Această 

neaşteptată hotărâre a fost aceea care a deschis calea extraordinară a matematicii. Plictisit de 

repetarea unor materii pe care le cunoştea foarte bine, s-a refugiat în matematică întâi din 

curiozitate, apoi din pasiune.  

 

3. Viaţa şi studiile sale: 
Era vremea când frumoasa geometrie de Adrien Le Gendre, îşi câştigase notorietatea. Acest 

celebru manual s-a tipărit în 15 ediţii, ultima datând din anul 1881. Se socotea că pentru cei mai 

talentaţi elevi în domeniul matematicii este necesar un timp de cel puţin doi ani ca să o poată 

parcuge Scrisă într-o admirabilă literară, cu o logică strânsă şi fără să se îndepărteze de spiritul 

euclidian,se folosea anevoie în şcoli,deoarece era peste puterea de înţelegere  a elevilor mediocri, 

învăţaţi nu atât cu un spirit logic coerent, cât mai ales cu memorizarea unor formule. În acest fel 

erau întocmite expunerile vulgarizatoare ale unor autori de cărţi şcolare mai puţin competenţi. 

Evariste Galois a citit lucrarea de la un capăt la altul, aşa cum ar fi avut de a face cu un pasionant 

roman de aventuri. I se releva întregul edificiu al geometriei euclidiene, structura însăşi a acestei 

riguroase discipline pe care o înţelegea fără cea mai mică dificultate. Se simţea în tovărăşia unui 

spirit mare şi poate aceasta a fost cea mai verosimilă explicaţie a unei pătrunderi căreia nu i se putea 

opune nici o piedică. Algebra nu a avut aceeaşi soartă. Nu era scrisă de un maestru ca Le 

Gendre.Textul manualului era un text didactic oarecare, ce nu putea să-l încânte. 

Galois s-a adresat direct lui Joseph Lagrange, marele maestru din acea vreme, apoi a studiat 

opera lui Abel,renumitul matematician norvegian, (născut în 1802, mort la 26 ani) al cărui destin 

trist se aseamănă în foarte multe privinţe cu viaţa lui Galois. Era aproape imposibil de explicat cum 

un copil de 14-15 ani, fără o pregătire de specialitate, intră în domeniul matematicilor superioare, cu 

atâta siguranţă, îşi însuşeşte cele mai înalte teorii ce presupun o maturitate pe care numai timpul o 

poate consolida: capodoperele analizei algebrice, memoriile despre soluţia numerică a ecuaţiilor, 

teoria funcţiilor analitice şi calculul diferenţial al funcţiilor. „E stăpânit de patima matematicilor” 

– ziceau profesorii. Evariste calcula în minte cele mai complicate operaţii, ceea ce i-a cauzat multe 

necazuri în şcoală. Evariste îi acuza pe profesori de păcatul de a fi oameni cumsecade, dar mediocri, 

cu o inteligenţă limitată şi inspira colegilor şi dascălilor un ciudat sentiment de teamă. Un singur 

profesor a exclamat: „Băiatul e stăpânit de nebunia matematică. Părinţii ar face bine să-l 

îndrume să studieze numai matematica. Aici îşi pierde timpul, iar tot ce reuşeşte să facă este doar 

să înnebunească pe profesori şi să înnebunească şi el”. 

La 16 ani, dă examen de admitere la Politehnică, dar a căzut, spre mirarea tuturor. Terquem, 

editorul revistei „Nouvelles Annales de Mathématiques”, notează: „Un candidat de inteligenţă 

superioară este pierdut dacă are de a face cu un examinator mai puţin inteligent: „Hic ergo barbarus 

sum quia non intelligor illis” (Sunt barbar fiindcă ei nu mă înţeleg). 

La 17 ani intră la liceul Louis le Grand, în clasa profesorului Paul Emile Richard, ce l-au interesat 

întotdeauna talentele şi avea o renumită eleganţă a limbajului matematic şi era, totodată , un om de 

o rară bunătate. Demonstraţiile ce le făcea Galois îl entuziasmau. Aşezat în mijlocul elevilor, îl 

asculta cu sfinţenie pe Evariste cum conduce expunerile unor probleme noi şi pentru el, pe care 

mintea ascuţită a genialului elev le născocea mereu.                     

Spunea la toţi că este absurd ca un asemenea element să fie supus unui examen de admitere la 

Politehnică. Pe raportul prin care propusese acordarea unui “premier prix” scrisese: „elevul acesta 

face dovada unei nete superiorităţi faţă de colegii săi, nu lucrează decât cu cele mai dificile părţi 

ale matematicii”.  
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4. Realizări profesionale: 
La vârsta de 17 ani, Galois făcuse anumite descoperiri în materia ecuaţiilor, care au atras 

atenţia şi care nu sunt încă epuizate nici în zilele noastre. Primul său memoriu asupra fracţiilor 

continuie a fost elaborat la începutul anului 1829 şi publicat la 1 martie. Profesorul Richard a fost 

acela care l-a încurajat să-l prezinte Academiei de Ştiinţe.Cele conţinute în aceast memoriu, deşi 

reprezintă idei de înaltă ţinută ştiinţifică dovedind că depăşise stadiul de elev talentat şi devenise un 

matematician inventiv, cu maturitate în gândire, nu se ridicau la înălţimea viitoarelor sale lucrări 

care au făcut epocă. 

 Cel mai de seamă matematician din vremea lui Galois era Cauchy care îi promisese  că va 

prezenta Academiei memoriul pe care îl redactase, şi care conţinea descoperirile fundamentale ce le 

făcuse până la vârsta de 17 ani. Deşi aşteptase cu nerăbdare să i se dea un răspuns şi să se facă o 

apreciere la teoiile sale, Cauchy nu numai că nu a examinat preţiosul document, dar l-a şi rătăcit. La 

fel făcuse cu câţiva ani în urmă cu o lucrare a tânărului şi genialului matematician norvegian Abel. 

Din această împrejurare se trage poate sentimentul de aversiune pe care Galois a păstrat-o 

Academiilor şi oamenilor de ştiinţă cu funcţii oficiale. 
 

5. Apar urme de tristeţe în viaţa geniului: 
La sfârşitul aceluiaşi  an şcolar 1828 se întâmplă 

două nenorociri în viaţa adolescentului Galois: cade la 

examenul de admitere de la Politehnică (pentru a doua 

oară) şi mai apoi îi moare  tatăl. Pe profesori îi 

nemulţumea şi faptul că acest bizar candidat, făcea 

aproape toate operaţiile din minte. Aşa că strâmtorat 

financiar, sfătuit de profesorul Richard, intră la École 

Normale unde avea asigurată întreţinerea. În primul an 

de studii, aici, a învăţat de la Auguste Chevalier(care 

rămăsese cel mai bun prieten a lui Evariste) mai multe 

despre viaţa politică decât ştiuse până atunci. Părerile 

sale republicane consternau nu numai familia dar şi pe  

tinerii lui prieteni din timpul copilăriei, care veneau să-

l asculte. Mergea atât de departe, încât se referea la 

noţiuni care nici nu erau prea bine înţelese de către cei 

ce-l ascultau, dar care erau considerate incendiare: 

drepturile maselor. Îndrăzneala sa nu era doar a 

matematicianului care a revoluţionat algebra,ci a 

omului. Galois privea înainte atât ca om de ştiinţă cât şi 

ca cetăţean.Referindu-se la unii savanţi contemporani 

ar fi spus : „Oamenii aceştia au rămas cu o sută de 

ani în urmă”. Pe el îl interesa doar viitorul. Ideile sale 

au fost întotdeauna urmate de fapte şi de acţiuni 

concrete.  

La 8 ianuarie 1831 Galois este eliminat 

provizoriu din Şcoala Normală. La 13 mai, Galois a fost arestat, din cauza unor declaraţii rostite 

împotriva regelui Ludovic Filip. A fost absolvit de orice pedeapsă.La 17 ianuarie 1831, Academia 

de Ştiinţe a însărcinat pe doi dintre membrii săi ,Lacroix şi Poisson, să examineze un memoriu pe 

care Galois îl depusese în ajun. Era rodul ultimelor sale strădanii, iar Poisson fusese cel ce 

încurajase pe tânărul savant să le concretizeze într-o comunicare. Numele lui Poisson era cunoscut. 

Revine în toate teoriile matematice din domeniul gravitaţiei, în materie de electricitate, de 

magnetism. 

Întârziindu-se cu redactarea raportului, Evariste depune la data de 31 martie o cerere prin care 

solicită un răspuns: „Îndrăznesc să sper că domnii Lacroix şi Poisson nu o vor lua în nume de 

rău dacă le voi aminti despre un memoriu în legătură cu teoria ecuaţiilor, încredinţat domniilor 
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lor acum trei luni. Cercetările cuprinse în acel memoriu făceau parte dintr-o lucrare pe care am 

prezentat-o anul trecut, în vederea obţinerii premiului de matematici şi în care dădeam, pentru 

toate cazurile, regulile care permit să se recunoască  dacă o ecuaţie este sau nu rezolvabilă prin 

radicali. Dat fiind că această problemă a fost considerată până acum, dacă nu imposibilă, cel 

puţin foarte anevoioasă de către matematicieni, comisia de examinare a socotit apriori că nu am 

putut-o rezolva, în primul rând pentru că mă numesc Galois, în al doilea rând, pentru că sunt 

student.După aceea comisia a pierdut manuscrisul meu, şi am fost înştiinţat că mnuscrisul ce-l 

depusesem a fost rătăcit. Lecţia ar fi trebuit să-mi servească de învăţătură. După cum vedeţi, 

cercetările mele au avut până astăzi o soartă asemănătoare cu a celor ce se ocupă de cvadratura 

cercului. Analogia fi-va ea dusă până la capăt?...Primiţi vă rog etc…Nu este strigătul unui 

orgolios, ci al unui nedreptăţit ”. 
 

6. Speranţă umbriă timp de 9 luni: 
        La 11 iulie 1831, guvernul hotărâse arestarea căpeteniilor republicane, iar autorităţile nu aveau 

nici un interes să-l lase în libertate. Lui Galois i s-au dat 9 luni de închisoare. La Sainte Pélagie şi-a 

sărbătorit aniversarea celor 20 de ani, la 25 octombrie 1831. Aici, la Saint Pélagie, scrie o serie de 

lucrări de cea mai mare importanţă ştiinţifică. Într-un memoriu datat Sainte Pélagie, septembrie 

1831, găsim următoarele triste comentarii: „Nu este cazul să arăt aici cum şi de ce mă aflu în 

închisoare, dar trebuie să spun cât de des se rătăcesc manuscrisele în dosarele domnilor membri 

ai Academiei, deşi nu pot să concep o asemenea neglijenţă din partea unor oameni care au pe 

conştiinţă moartea lui Abel. Despre mine, care nu vreau să mă compar cu acel ilustru 

matematician, ajunge să spun doar atât că memoriul meu despre teoria ecuaţiilor a fost depus la 

Academia de Ştiinţe în februarie 1830… şi că mi-a fost cu neputinţă să capăt înapoi 

manuscrisele. Nu se poate spune că primul memoriu nu a fost cunoscut ochiului maestrului. Un 

extras trimis în 1831 la Academia de Ştiinţe a fost supus spre examinare domnului Poisson, care 

a raportat că nu l-a înţeles. În ochii mei, orbiţi de amorul propriu al autorului, aceasta înseamnă 

pur şi simplu că dl. Poisson nu a vrut sau nu a putut să înţeleagă. În ochii publicului va dovedi 

că lucrarea mea nu înseamnă nimic”. 

Amintindu-şi de insuccesele de la examenele de intrare la Politehnică notează cu amărăciune: 

„Va trebui mai ales să suport râsul nebun al domnilor examinatori de la Şcoala Politehnică 

(despre care mă mir că nu ocupă fotolii la Academia de Ştiinţe, căci fără îndoială, locul lor nu 

este în rândul posterităţii) şi care, având tendinţa să monopolizeze tipărirea cărţilor de 

matematică, vor afla că un tânăr ,respins de ei de două 

ori, are pretenţia să scrie, nu lucrări didactice, ci, 

culmea!, cărţi ştiinţifice originale”. 
 

7. De la un simplu conflict la moartea 

geniului Galois:  
După eliberare, pe 29 mai, era liber să părăsească 

Parisul, dar nu a făcut-o. Se presupune că în aceeaşi zi a 

intrat în conflict cu un patriot, din cauza tinerei cochete pe 

care o cunoscuse ,şi-n urma duelului, ce nu l-a putut evita, 

a fost ucis. Nu se ştie precis nici motivul pentru care a 

trebuit să se bată în duel a doua zi şi nici numele exact al 

celui care l-a ucis.  
 

8. O moştenire minunată : 3 scrisori 

redactate în seara dinaintea morţii: 
În noaptea ce a precedat duelul, la 29 mai, având 

certitudinea că a doua zi va fi omorât, scrie trei scrisori 

rămase celebre. 

 



 

46 

O scrisoare către republicani: „…Mă căiesc de a fi spus un adevăr nefast în faţa unor 

oameni care nu erau pregătiţi să-l primească cu sânge rece. Dar, în sfârşit, am spus adevărul. 

Merg la moarte cu conştiinţa curată de patriot. Adio. Eram gata să-mi dăruiesc viaţa pentru 

binele obştesc. Iertare pentru cei care m-au ucis, căci sunt de bună credinţă”. 

O scrisoare către N. Leban şi V. Delanoy: „…Păstraţi-mi amintirea, de vreme ce soarta nu 

mi-a hărăzit destule zile pentru ca patria să-mi cunoască numele”. 

Cea mai patetică a fost scrisoarea către Auguste Chevalier, cu o expunere de teorii matematice 

geniale, întretăiate de un text lung. Teoriile şi calculele sunt redactate chiar în noaptea ce a precedat 

duelul şi pe margine sunt mereu notate cuvintele: „Nu mai am timp. Am făcut mai multe lucruri 

noi în domeniul analizei .Unele privesc teoria ecuaţiilor, altele funcţiile definite prin integrale… 

Cu acest material se pot face trei memorii..Primul este  scris şi în ciuda celor spuse de Poisson, îl 

menţin cu corectările ce am adăugat…De la o vreme încoace, meditaţiile mele au avut drept 

subiect principal aplicarea teoriei nedeterminării  la analiza transcendentă. Problema este de a 

vedea apriori , într-o relaţie între cantităţi sau fracţii transcendente, ce schimburi se pot face, ce 

cantităţi se pot substitui cantităţilor date, fără ca relaţia să înceteze de a exista…Dar nu am timp 

şi ideile mele nu sunt încă bine puse la punct în acest domeniu care este imens… 

Mai târziu nădăjduiesc că vor veni oameni care vor considera util să descifreze toate aceste 

lucruri încurcate.”. În afară de lungul fragment de matematică integrat în scrisoarea către 

Chevalier, pe masa de lucru au mai fost găsite două memorii, pe care le corectase în acea noapte, 

pe unele dintre ele, însemnase: „Nu am timp acum – 1832”. 

Duelul şi moartea lui Galois nu au fost anunţate de ziarele din Paris, decât foarte sumar. Nu a 

vrut să primească serviciile preotului. Lucid până în ultima clipă, i-a şoptit frăţiorului mai mic 

Alfred ce l-a vegheat: „Nu plânge! Am nevoie de tot curajul ca să pot muri la 20 de ani”. 

 

9. O idee inteligentă: 
„A sări cu amândouă picioarele peste calcule, a grupa operaţiile, a le clasifica după 

dificultăţi, iar nu după formele lor, iată, după părerea mea, misiunea viitorilor matematicieni, 

iată calea pe care am urmat-o…Nu trebuie confundat punctul de vedere pe care îl emit cu 

pretenţia anumitor persoane de a evita în aparenţă orice fel de calcul şi care traduc în fraze 

foarte lungi ceea ce se poate exprima foarte concis cu ajutorul algebrei, adăugând astfel la 

lungimea operaţiilor lungimile unui limbaj care nu este făcut pentru a le exprima. Aici nu veţi 

găsi nimic asemănător; aici se face analiza analizei…” 

 

10.  În concluzie: 
Pentru Evariste Galois lumina s-a stins mult 

prea timpuriu, însă, a lăsat altora şansa de a-i  

cunoaşte opera şi de  a-i împărtăşi dragostea 

imensă faţă de matematică ca şi o dorinţă a sa 

scrisă în fuga condeiului când era la Sainte Pélagie: 

„ Savanţii nu sunt făcuţi pentru a trăi izolaţi, sunt 

şi ei legaţi de epoca lor…iar mai târziu  sau mai 

devreme îşi vor înzeci puterile printr-o muncă în 

comun. Cât timp câştigat pentru ştiinţă va 

însemna aceasta!”   
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SCURT ISTORIC AL ÎNMULŢIRII 
 

 

Elev: Marcu Georgiana 

Clasa a VI-a B 

Şcoala cu cls. I-VIII “Ioan Grigorescu” Ploieşti 

Profesor îndrumător: Mihaela Gavriloiu  
 

 

 

1. Despre Pitagora şi tabla care nu este a lui Pitagora  
 

Pitagora a fost unul din marii matematicieni ai 

Antichităţii. El a trăit între anii 580 – 500  î.e.n. şi o bună parte 

din viaţa sa şi-a petrecut-o călătorind prin Egipt, Asia Mică, 

Babilonia, India şi poate chiar prin China. Din călătoriile sale, 

Pitagora a adus un însemnat număr de cunoştinţe matematice. 

Pe seama lui Pitagora se pun însă prea multe creaţii ştiinţifice. 

Ar fi imposibil de crezut că, într-o viaţă de om, un savant oricât 

de genial să poată crea atât. Probabil că toate cunoştinţele 

matematice pe care Pitagora le-a cules din ţările în care a 

poposit cu prilejul călătoriilor sale, i-au fost atribuite acestui 

învăţat, cu sau fără voinţa lui. Omenirea nu-l cunoaşte pe 

Pitagora din scrierile sale, pentru că de la el nu a rămas nimic 

scris.  

Scrierile sale probabil că s-au pierdut sau au fost 

distruse. Există şi posibilitatea ca el nici să nu fi scris nimic. 

Toată ştiinţa lui Pitagora, cunoscută astăzi, a fost reconstituită după scrierile filozofilor greci Platon 

şi Aristotel.  

Cu toţii îl ştim după nume pe Pitagora, pentru că noi am învăţat să memorăm înmulţirea 

numerelor de la 1 până la 10 după „tabla lui Pitagora”. Din cercetările mai recente s-a dovedit că 

unele popoare ale Asiei cunoşteau această „tablă a înmulţirii” de acum 4.000 de ani. De unde 

rezultă că „tabla lui Pitagora” nu este a lui Pitagora...  

Noi însă vom continua s-o numim mai departe „tabla lui Pitagora” numai pentru meritul pe 

care l-a avut acest învăţat de a fi adus-o în Europa. Tabla lui Pitagora s-a născut, ca o necesitate a 

timpului, pentru că dădea posibilitatea să se efectueze în mod mecanic înmulţirea a două numere 

mici. Până în sec. al XV-lea nimeni nu căuta să memoreze aceste înmulţiri.  

Nu era folosită tehnica noastră de calcul care dă posibilitatea să înmulţeşti două numere 

oricât de mari, cunoscând, din memorie, numai produsele unor numere mici, de la 1 până la 9. 

Oamenii căutau atunci în tabla lui Pitagora produsul a două numere aşa cum noi căutăm într-un 

dicţionar traducerea unui cuvânt românesc într-o limbă străină. Dar această tablă permitea numai 

înmulţirea unor numere mici. La înmulţirea numerelor mai mari, cei vechi întâmpinau dificultăţi 

uriaşe din cauza sistemelor pe care le foloseau la scrierea acestor numere, sisteme care nu permiteau 

o aranjare lesnicioasă a calculelor.  

În diferite cazuri dificultăţile erau învinse datorită folosirii în mod mecanic a unor cunoştinţe 

destul de avansate de matematică. 
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2. Înmulţirea egipteană  
Metoda egipteană de înmulţire este documentată în 

papirusul Rhind al scribului Ahmes scris aproximativ în anul 

2000 î.e.n.. 

Egiptenii antici reduceau orice înmulţire la un şir de 

dublări şi la o sumă. În această operaţie ei se bazau pe o teoremă, 

cunoscută în vremea aceea, potrivit căreia orice număr întreg este 

suma unor puteri ale lui 2. Iată, de pildă, cum efectuau egiptenii 

înmulţirea 958.437134 . Descompunând pe cel mai mic 

dintre factorii acestei înmulţiri în suma unor puteri ale lui 2, se 

obţine: 520
22237

 

sau 52
22137 . Deci se poate scrie: 

)221(13437134
52 .  

 

Calculul se aşează în felul următor:  

1134           134  

2268221342134
2       536  

2144.222072.1222536221342134
325   288.4  

                Total 958.4
 Am aranjat foarte frumos şi relativ uşor acest calcul, pentru că dispunem de semne şi 

mijloace de notare foarte practice. Gândiţi-vă însă la egiptenii antici care scriau cu hieroglife sau 

chiar cu scrierea hieratică şi nu ştiau să folosească exponenţi sau vreun alt simbol simplu care indică 

operaţiile aritmetice. 

 

3. Înmulţirea rusească  
Ţăranii ruşi obişnuiau să înmulţească două numere folosind dublarea unuia din ele şi 

împărţirea prin doi a celuilalt. Operaţia se aşază pe două coloane. Prima coloană are drept cap pe cel 

mai mare dintre factori. Numerele din prima coloană se dublează continuu, pe când cele din coloana 

a doua se împart succesiv prin 2. Înmulţirea se termină atunci când în coloana a doua se obţine drept 

cât numărul 1. Ultimul număr din coloana întâia este rezultatul înmulţirii. Să încercăm un exemplu: 

504.56486 :  

 

86 64 

172 32 

344 16 

688 8 

1.376 4 

2.752 2 

5.504 1 

 

Cum se explică procedeul întrebuinţat de ţăranii ruşi? Foarte simplu. Prima coloană 

reprezintă produsele succesive prin 2 ale unuia din factorii înmulţirii. A doua coloană este formată  

din tot atâtea câturi succesive prin 2 ale celuilalt factor al produsului. Deci, în loc de 6486 , am 

efectuat de fapt următoarele operaţii: 
222222

6422222286
.  

Ce se întâmpla însă când înmulţitorul este un astfel de număr, încât după o împărţire prin 2 

obţinem un număr impar? În acest caz operaţia se aşează la fel, iar împărţirea prin 2 se continuă mai 

departe luându-se în considerare, numărul par imediat anterior. Numărul din coloana întâia care 

corespunde cu un număr impar din coloana a doua se însemnează cu o cruce. Toate numerele cu 
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cruci se adună apoi la ultimul număr din coloana întâia. Suma obţinută este rezultatul căutat al 

înmulţirii. Pentru a şti de ce se procedează astfel, să urmărim perechile de numere din cele două 

coloane ale înmulţirii 148185 . 

 

      185 148 

      370 74 

740+ 37 

  1.480 18 

2.960+ 9 

  5.920 4 

11.840 2 

23.680 1 

     740  

  2.960  

27.380  

  

Am efectuat următoarele operaţii: 74370
2

148
2185148185 .  

Mai departe: 37740
22

148
2218574370148185 .  

Când am trecut însă de la 37740  la 18140 , adică la 
2

36
2740 , am neglijât odată pe 

740, pentru că în loc de 
2

37
 am luat 

2

36
. 

La fel, în una din operaţiile următoare l-am neglijat odată pe 2.960. Urmează deci să 

adăugăm aceste două numere la ultimul rezultat din coloana întâia spre a putea obţine rezultatul 

adevărat al produsului 185 x 148. 

 

4. Înmulţirea musulmană  
Pentru a efectua o înmulţire, unele popoare musulmane întrebuinţau un dispozitiv special de 

calcul care necesita şi o liniatură specială a hârtiei. Să vedem cum se aranjează un astfel de calcul şi 

pentru aceasta să luăm ca exemplu înmulţirea 647285.3 . Deoarece avem de înmulţit un număr de 

4 cifre cu unul de 3 cifre, construim un dreptunghi care să cuprindă 1234  casete egale. 

     3             2             8              5 

 

   7 

 

 

 

   4 

 

 

   6 

 

               2             1             2              5            3              9             5 
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Fiecare casetă o împărţim în câte două triunghiuri printr-o diagonală. Pe latura orizontală 

superioară a dreptunghiului scriem numărul mai mare care devine deînmulţit. Pe latura verticală din 

stânga aşezăm celălalt număr scris de jos în sus. Cifrele le dispunem astfel ca fiecare din ele să cadă 

în dreptul unei casete. Multiplicăm apoi fiecare cifră a înmulţitorului pe rând cu toate cifrele 

deînmulţitului. Rezultatele obţinute le înscriem în casetele care se găsesc la intersecţia coloanei 

verticale cu linia orizontală a celor două cifre care se înmulţesc de fiecare dată. Cifra unităţilor o 

înscriem în triunghiul superior al casetei, iar cifra zecilor în cel inferior. 

Acum nu avem decât să adunăm cifrele care se află între două diagonale consecutive, de la 

dreapta spre stânga, iar rezultatele să le înscriem sub latura orizontală inferioară. Astfel vom avea 

pe rând: 5, apoi 963 , pe urmă 13452 (scriem 3 şi adunăm 1 la suma cifrelor cuprinse 

între cele două diagonale următoare) şi aşa mai departe. Rezultatul înmulţirii este 2.125.395.  

Justificarea metodei este foarte simplă. De fapt, aplicând procedeul arătat, noi nu am făcut 

decât să facem următoarea operaţie:  

647285.3)600407)(580200000.3(  

Desfăcând aceste paranteze, înmulţirile parţiale le putem aranja uşor astfel cum se vede mai 

jos: 

 

        3.000 ×     7 =      21.000  

           200 ×     7 =        1.400  

 80 ×     7 =           560  

   5 ×     7 =             35  

                    3.000 × 600 = 1.800.000  

                       200 × 600 =    120.000  

                         80 × 600 =      48.000  

                           5 × 600 =        3.000  

                                            2.125.395 

 

Operaţiile de mai sus nu sunt decât o repetare a înmulţirilor parţiale pe care le-am făcut cu 

cifrele din dreptunghiul anterior. Mai bine zis este o rotire cu 90° a întregului dreptunghi inclusiv 

operaţiile cuprinse în el. Înmulţirea musulmană are avantajul că se poate începe calculul indiferent 

din care parte dorim, de la dreaptasau de la stânga, de jos sau de sus. Introducerea acestei metode a 

fost considerată ca o mare înlesnire în tehnica înmulţirii. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
 

1.  Oskar Becker, Fundamentele matematicii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1968 

2.  www.wikipedia.org 

3.  www.math.iastate.edu 



 

 

51 

PARADOXURI  MATEMATICE 
 

Autor: Dora Ion cl.a VII-a 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploişti 

Coordonator: prof. Ion Dumitrache 

 

                                                                      Motto: Geometria este cea mai bună 

şi mai simplă dintre toate 

logicile, cea mai potrivită să 

dea inflexibilitate judecăţii şi 

raţiunii.  

Denise Diderot 
 

 

Paradoxurile sunt raţionamente matematice care conduc la concluzii absurde ca urmare a 

unor greşeli ascunse. Mai putem spune că paradoxul esteun enunţ contradictoriu şi în acelaşi t imp 

demonstrabil, este o afirmaţie care poate fi demonstrată şi ca adevărată şi ca falsă. 

Nimeni nu se aşteaptă să întâlnească absurdităţi, contradiciţii, concluzii neologice sau 

inexactităţi în cea mai exactă dintre ştiinţe, matematica.   

 Se înţelege de la sine că demonstraţia unei absurdităţi nu poate fi corectă. O asemenea demonstraţie 

conţine întotdeauna o ”hibă”. A o căuta şi a o găsi, este un exerciţiu pe cât de plăcut şi de amuzant, 

pe atât de util pentru cei cărora le place acest obiect de studiu.   

 

Vă invităm să găsim împreună unde s-a strecurat greşeala în problemele următoare.  

 

1. Cateta egală cu ipotenuza 
 

Iată ceva neobişnuit: într-un triunghi 

dreptunghic, o catetă este egală cu ipotenuza.Nu 

credeţi? Atunci încercaţi  să descoperiţi unde e 

“tragerea pe sfoară”. 

Atenţie deci la figura următoare. Triunghiul 

ABC este dreptunghic în A. Punctul M este punct de 

intersecţia dintre bisectoarea unghiului B şi 

mediatoarea laturii AC. Din M au fost coborâte 

perpendicularele ME şi MF pe laturile BC respective 

AB.  

Acum să urmărim raţionamentul. 

    Triunghiurile BFM şi BEM sunt congruente. 

Lucrul acesta este evindent: ipotenuza comună ; 

MF = ME (pentru  că M aparţine bisectoarei) ; rezultă 

deci că BF = BE. Cum M se află şi pe mediatoarea lui 

AC , rezultă MA = MC. 

Urmează deci că şi triunghiurile MFA şi MEC sunt 

congruente. De aici rezultă că AF=EC; scriem atunci: 

BF + AF = BE + EC , de unde AB =BC. ? 

 

OARE  AB = BC ? 
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Aparent lucrurile stau aşa. În deducerea 

demonstraţiei nu am făcut decât să aplicăm proprietăţi 

adevărate şi bine cunoscute.  

  Rămâne deci de bănuit un singur lucru: figura 

este incorect executată. De fapt, Punctul M nu se află 

acolo unde se pretinde a fi; ci în cu totul altă parte. 

Figura următoare ne lămureşte imediat. 

 

Demonstraţi că în realitate, M se află în afara 

triunghiului şi anume pe cercul circumscris ABC.  

 

 

 

 

2. Un unghi drept congruent cu un unghi optuz 
 

Pe segmentul [AB] construim unghiul obtuz BAD şi unghiul drept ABC. Punctele C şi 

D le alegem astfel încât AD = BC. Mediatoarele segmentelor [AB] şi [CD] se taie în M. După cum 

se observă, triunghiurile MAB 

şi MCD formate sunt isoscele; 

rezultă congruenţa (cazul LLL) 

pentru triunghiurile MAD şi 

MBC. Deci, unghiurile MAD şi 

MBC sunt congruente; scăzând 

din acestea măsurile  unghiurilor 

congruente MAB, respectiv

MBA, ramâne ca unghiurile 

BAD şi ABC sunt congruente.  

Adică un unghi obtuz este 

congruent cu unul drept !!!         

         Explicaţi unde este greşeala.  

În unele cazuri, de executia 

corecta a figurii depinde 

desfăşurarea întregului 

raţionament. Este şi cazul de faţă. 

Pe o figura corectă (pe care vă 

sfătuiesc să o executaţi singuri), se poate observa că "unghiul" MAD capătă o deschidere mai 

mare de 180
0
 , deci nu mai este un unghi în sensul definiţiei. Ca atare, chiar dacă triunghiurile 

MAD şi  MBC răman congruente, din această congruenţă nu mai deducem că un unghi obtuz ar fi 

congruent cu unul drept.  

 

Cu aceste exemple aţi văzut ce mult contează o figură corect executată.  

   “Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri greşite” –această maximă a cunoscutului 

matematician Henri Poincare, preferată încă de unii dintre noi, ne conduce de cele mai multe ori la 

concluzii false. De ce să ne chinuim, irosindu-ne puterile raţionând corect pe figuri incorecte, când 

putem raţiona corect pe figuri corecte? 
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MAGIA...PĂTRATELOR MAGICE 

 
Autori: Rebeca Cernamorcenco & Ana-Maria Mirea cl. a V-aB 

Şcoala: „Rareş Vodă” Ploieşti 

Coordonator: Prof. Daniela Badea             

                                                                  

Motto:   ,,Cunoaşterea începe cu probleme şi sfârşeşte  

(în măsura în care ea se sfârşeşte vreodată) cu probleme”.  

K .R . Popper  

 

Cum au luat naştere pătratele magice?  Încă din antichitate pătratele magice au fost unul 

din lucrurile cărora oamenii le-au asociat proprietăţi mistice. În China antică, se cunoşteau pătratele 

magice încă din Mileniul al III-lea î.Hr., după cum atestă Lo Shu. După legendă, într-o bună zi se 

devărsă un râu; oamenii, înfricoşaţi, încercară să aducă o ofrandă zeilor unuia dintre râurile 

deversate, râul Lo, pentru a-i calma furia. Totuşi, de fiecare dată când făceau aceasta, apărea o 

broască ţestoasă care încercuia ofrandele fără să le accepte, până când un băiat îşi dădu seama de 

marcajele speciale de pe carapacea ei şi aşa putură să ofere cantitatea cerută (15), şi să mulţumească 

zeul, care readuse apele la nivelul lor. Au cunoscut  combinaţii de această clasă şi indienii, 

egiptenii, dar şi grecii. La pătrate asemănătoare, diferitele culturi au atribuit proprietăţi astrologice 

şi divinatorii variate, fiind de numeroase ori marcate în talismane. Mulţi oameni le purtau atârnate 

de gât ca pandantive împotriva deochiului şi a bolilor. Pe atunci nu existau multe tipuri de pătrate 

magice ci erau foarte puţine, atât de puţine încât le puteai număra pe degete. Tocmai raritatea lor le-

a dat termenul de “magice”.  Arabii au sporit numărul pătratelor magice cu încă câteva combinaţii. 

Introducerea pătratelor magice în occident se poate atribui lui Emanuel Moschopoulos, în 

jurul secolului al XVI-lea, autorul unui manuscris în care pentru prima oară au fost explicate câteva 

metode pentru a le construi. Mai târziu, studiul proprietăţilor acestor pătrate a atras atenţia unor 

mari matematicieni, care au dedicat subiectului câteva opere chiar cu toată inutilitatea practică a 

pătratelor magice. Printre ei se pot cita Stifel, Fermat, Pascal, Leibnitz, Frenicle, Bachet, La Hire, 

Saurin, Euler şi mulţi alţii. Se poate zice că nici un matamatician nu a putut rezista farmecelor 

pătratului mmagic 

      Dar ce este un pătrat magic?   În matematică, un pătrat magic de ordinul n este o aranjare de n² 

numere într-un pătrat, în aşa fel încât toate numerele n din aceeaşi coloană, rând sau diagonală să 

dea adunate aceeaşi constantă. Un pătrat magic normal conţine întregii de la 1 la n² . Acestea admit 

însă  câteva proprietăţi care permit diversificarea lor:          

 Un pătrat magic rămâne magic dacă se măreşte sau se micşorează cu acelaşi număr fiecare 

element al său; 

 Un pătrat magic rămâne magic dacă se înmulţeşte sau se împarte cu acelaşi număr natural 

x fiecare element al său; 

 Un pătrat magic rămâne magic dacă se înlocuieşte şirul primelor n
2
 naturale cu orice şir de 

n
2
 numere consecutive; 

 Dacă se adună două câate două elementele de acelaşi rang a două pătrate magice de acelaşi 

ordin se obţine un alt pătrat magic; 

 Un pătrat magic rămâne magic dacă se schimbă între ele mai întâi două coloane 

corespondente, apoi două rânduri corespondente ( sau invers). 

    Acum, că am aflat ce este un pătrat magic, să încercăm să aflăm şi cum se poate construi 

unul. 

Sunt numeroase forme de a construi un pătrat magic, dar cele mai simple constau în a urmări 

anumite configuraţii sau formule. Mai mult, se poate să se impună condiţii suplimentare pătratului, 

obţinându-se pătrate bi-magice, tri-magice etc. Prin analogie, se pot construi cercuri, poligoane şi 

cuburi magice. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/China
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mileniul_al_III-lea_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Broasc%C4%83_%C5%A3estoas%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/India
http://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Talisman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIV-lea
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Matamatic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83trat_(geometrie)&action=edit&redlink=1
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Nu există o metodă generală pentru a construi pătrate magice de orice ordin, fiind necesar să 

se facă distincţia între cele de ordin impar, cele de ordin multiplu de 4 şi restul de ordin par , adică 

de forma 4m+2. 

Pentru un pătrat magic de ordinul n numărul 
2

)1(
)(

2

2

nn
nM  se numeşte constanta 

magică, reprezentând suma ce trebuie obţinută pe fiecare linie, coloană sau diagonală. 

          Iată câteva constante magice: 

 

 

   

 

 

Să observăm că există numai un pătrat magic de ordinul 1, iar de ordinul 2 nu există 

niciunul. 

De ordinul 3 există doar un pătrat magic din care variaţiile diferite se pot obţine prin rotaţie sau 

oglindire obţinându-se 8 soluţii. 

Pătratul magic de ordinul 4 prezintă o mulţime de soluţii. Acest pătrat a fost studiat în mod 

amanuntit în secolele XV-XVII. În 1693 Bernard Frenicle de Bessy, într-un studiu tipărit la Luvru, 

prin grija lui La Hire, a stabilit că există 880 astfel de pătrate magice alcătuite toate numai din 

numerele 1,2,3,...16. Cele 880 de soluţii, supuse răstrnărilor şi rotirii reprezintă 880∙2∙4 = 7040 de 

soluţii diferite! Iar numrul patratelor magice de ordin 5 este de circa 13.000.000. 

Pătratele magice impare sunt de mai multe tipuri .Abordăm în continuare metode de 

construcţie ale acestora. 

Pătratele magice de ordin impar pot fi generate cu metoda publicată în 1691 de Simon de la 

Loubere, numită câteodată metoda siameză, metodă cunoscută de astrologii orientali. Începând în 

căsuţa centrală a primului rând cu numărul 1, se umple diagonala ruptă cu următoarele numere 

consecutive, în sens NV (sau NE). Odată umplută prima diagonală, este coborâtă de o poziţie (se 

trece pe rândul următor, dar pe aceeaşi coloană) şi se umple a doua  diagonală ruptă în acelaşi sens 

ca şi prima, repetându-se paşii anteriori până se termină pătratul. 

Evident, se poate începe în orice căsuţă centrală 

a rândurilor sau coloanelor perimetrale, în fiecare caz 

direcţia diagonalelor şi sensul deplasării fiind în afara 

pătratului.  Rezultă evident că începând cu orice altă 

căsuţă suma rândurilor şi a coloanelor va fi constanta 

magică, dat fiind că poziţia relativă a cifrelor va fi 

aceeaşi ca şi în cazul anterior; totuşi, în paralela 

diagonală a direcţiei umplute nu se confirmă aceste 

condiţie. De fapt, alegerea iniţială particulară a căsuţei 

iniţiale răspunde necesităţii ca în diagonala paralelă direcţiei care trebuie umplută cele cinci numere 

centrale ale seriei să fie plasate consecutiv dat fiind că orice alte cinci numere consecutive nu se vor 

aduna la constanta magică. 

Tot pentru pătratele magice de ordin impar  vom prezenta metoda de costrucţie a  lui Bachet 

De Meziliac.  

Se desenează un pătrat cu latura n (impar) dorită, dar cu căsuţe goale, apoi se completează în 

exterior cu căsuţe auxiliare necesare pentru obţinerea unui pătrat aşezat pe vârf, adică un romb. 

Aceste căsuţe auxiliare exterioare fac parte din căsuţele care repetă în exterior pătratul de bază. 

Trebuie urmaţi următorii paşi (exemplul din figură este dat pentru n = 5): 

 pasul I Se scriu numerele de la 1 la n². Se scrie 1 în casuţa superioară a rombului şi se 

urmează în formă oblică ca şi în exemplul de mai jos. Pătratul magic va fi unul înscris în 

rombul format (fig.1); 

 

Ordinul n 3 4 5 6 7 8 9 10 

M 2(n) 15 34 65 111 175 260 369 505 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constanta_magic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constanta_magic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constanta_magic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1693
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Frenicle_de_Bessy&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1691
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_de_la_Loubere&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_de_la_Loubere&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_de_la_Loubere&action=edit&redlink=1
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 pasul II: Transferăm numerele din colţurile rombului în căsuţele goale în partea opusă a 

rombului (fig.2); 

 pasul III: Scoatem colţurile rombului: acum avem un pătrat magic de ordin impar(fig.3). 

 

                    

                  

 

 

                       Fig. 1                                                         Fig. 2                                            Fig. 3                         

 

Pătratele magice de ordin par se clasifică în două mari categorii: par pare şi par impare. 

 

Iată o metodă de contrucţie a pătratelor 

par pare, adică de ordin multiplu de 4. Se 

construieşte un pătrat cu numerele dispuse 

consecutiv (să se vadă al doilea pătrat de 

ordinea 6 în introducere), dispoziţie în care ştim 

că suma diagonalelor este constanta magică. O 

dată facut, şi conservând submatricea centrală 

de ordinul n/2 şi cele din colţuri de ordinul n/4, 

învârtim de 180º numerele care rămân în jurul centrului pătratului, sau, dacă se preferă sunt puse în 

ordin descrescător (în ambele cazuri rezultatul 

este acelaşi). 

Plecând de la aceaşi dispoziţie şi 

alegând patroane simetrice similare numerelor a 

fi conservate se pot construi pătrate magice 

diferite de cele obţinute înainte, ca şi 

următoarele: 

 

 

Există multe alte tipuri de pătrate magice.Vom aminti două dintre ele. 

Pătratul magic cu borduri este un pătrat magic construit 

în aşa fel încât, dacă i se îndepărtează de la periferie o bordură 

alcătuită din unul sau mai multe şiruri de căsuţe, pătratul rămas să 

fie ăi el magic. O bordură alcătuită dintr-un singur şir de căsuţe se 

numeşte bordură simplă, iar o bordură alcătuită din 2 sau mai 

multe şiruri de căsuţe se numeşte bordură dublă, triplă sau 

multiplă. Iată un exemplu în figura alăturată. 

Un exemplu foarte interesant de pătrat magic cu mai multe 

borduri este „marele pătrat magic al lui Fermat”.  Este vorba de 

un pătrat magic de 10, pe care Fermat avusese de gând să-l 

completeze cu mai multe borduri, după cum reiese din 

corespondenţa lui, dar acest pătrat magic cu borduri n-a fost 

realizat, ori a fost realizat şi s-a pierdut. Completarea lui cu trei borduri a fost făcută de către 
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Edouard Lucas. 

 

Pătratul magic cu cruce este  un alt tip de pătrat magic 

foarte interesant – un pătrat magic par, cu latura de n, în care, 

dacă separăm m coloane mediane şi m rânduri mediane (numărul 

m fiind tot par)  şi apoi alipim cele patru pătrate de 
2

mn
rămase 

în colţuri, vom obţine tot un pătrat magic. Aceste pătrate magice 

se pot construi prin modificrea pătratelor magice pare cu borduri, 

împărţind pătratul magic interior în patru sferturi, pe care le 

mutăm în colţuri, modificând totodată în mod corespunzător 

aşezarea numerelor de pe bordură. 

Careurile magice au o istorie îndelungată, fiind prezente 

într-o multitudine de variante, pe toate continentele Terrei. De aceea sunt considerate cele mai 

cunoscute elemente de matematică recreativă. 

 Vă prezentăm încheiere, exemple de careuri magice din timpul romanilor, asociate fiecărei planete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           În final, 
Iată o scurtă poezie,                                                                 

Despre a pătratelor magie... 

Dedicată cum se pare, 

Unui pătrat magic la adunare!  

                                                             

Un pătrat de  desenaţi     

Cu magie-l presăraţi….                               

În căsuţe-l împărţiţi 

Şi numere le dăruiţi…. 

Numere, dar nu la întâmplare, 

Căci nu e un joc oarecare! 

Trebuie ca numerele 

De pe toate direcţiile, 

Pe coloane verticale, 

Pe linii orizontale, 

Şi chiar pe diagonale 

Să vă dea când se adună 

Aceeaşi MAGICĂ SUMĂ ! 
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DE LA ION BARBU LA DAN BARBILIAN 
 

Autor: Carmen Alexandru clasa aVII-a 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. Coordonator: Daniela Badea 

                                                                                      Motto: „Matematica este arta de a 

       da acelaşi nume la diferite lucruri.” 

         Henri Poincare 

 

   Matematician şi poet, Dan Barbilian  s-a născut la Câmpulung-Muscel. Fiul unic al 

magistratului C-tin Barbilian şi al Smarandei, îşi face studiile elementare şi gimnaziale în orăţelul 

natal, Dărmăneşti-Roman, Piteşti. Continuă liceul la 

Bucureşti, unde este remarcat de prof. Gh. Titeica, la un 

concurs al Gazetei matematice. Din 1914 devine student la 

matematici. După licenţă (1921) i se acordă o bursă în 

Germania. În 1929 susţine doctoratul la Bucureşti cu teza 

principală „Reprezentarea canonică a adunării funcţiilor 

ipereliptice” şi cea secundară „Grupuri finite discontinue ”. 
Apoi se afirmă ca matematician şi devine profesor 

titular la Universitatea din Bucureşti (din 1942). Stralucita 

vocaţie matematică se materializează în 80 de studii, 

apreciate în ţară şi străinatate. Cu numele său adevărat sunt 

consacrate aăa-zisele "spaţii Barbilian" în geometrie.  

Dan Barbilian de pe actul de naştere şi din universul 

matematic este aceeaşi persoană cu Ion Barbu, pseudonimul 

sau literar, înscris la loc de cinste în istoria literaturii 

române. Ca poet, debutează în Literatorul (1918). 

Colaborează la revista Sburatorul şi Eugen Lovinescu îl 

semnalează cititorilor ca un "poet nou". Preocupat mai mult de matematici, ne-a lasat puţine opere 

literare: Dupa melci (1921), Joc secund (1930), iar după moarte au apărut Ochean (1966), Pagini de 

proză (1968).  

Trece în nefiinţă la 11 august 1961, răpus de o criză hepatică. A doua zi, salcia din faţa 

casei (strada C. Davilla 8), cântată de poet ca un copac sfânt, se prăbuşeşte la o furtună.  

         Dan Barbilian a fost un fenomen al naturii. Dumnezeu l-a înzestrat cu darul poeziei şi cu cel 

al matematicii. Matematica şi Poezia reprezentau o latura esenţială  a spiritului său, un mod de a 

trăi, de a contempla lumea. De la Omar Khayyamşsi până astăzi istoria  culturii universale n-a mai 

cunoscut un al treilea caz. Opera lui Dan Barbilian  este strabatută în ansamblul ei de o  subtilă dar 

trainică unitate de gândire  în care matematicianul Dan  Barbilian  se regăseşte în textele poetice, 

iar poetul Ion Barbu în textele matematice. Din acest punct de vedere cunoaşterea activităţii sale 

matematice poate contribui la o înţelegere mai profundă a spiritului poeziilor sale şi reciproc. 

Fenomenul artistic Barbian s-a născut în punctul de interferenţă al Poeziei cu Matematica, 

de aceea poezia lui este cu mult deosebită de cea a lui Arghezi şi Blaga, întrucât gradul ei de 

dificultate e mai mare. Ion Barbu este pseudonimul sub care a devenit cunoscut ca unul din cei 

mai importanţi poeţi români din secolul trecut, „dacă nu cumva cel mai mare”, scrie Alexandru 

Ciorănescu în volumul său publicat în 1981 la Twayne Publishers şi tradus în limba română  în 

1996. 

Opera cea mai importantă a poetului Barbu o constituie volumul Joc Secund, publicat în 

anul 1930. Se pare că a  publicat acest volum în urma unui pariu cu Tudor Vianu că poate scrie 

poezie (alte surse povestesc despre o înţelegere: dacă Barbu reuşea să publice poezii, Vianu trebuia 

să îi analizeze critic creaţia). Poeziile sunt dificil de înţeles, e o lirică ermetică cu limbaj abstract, 

inspirată de poemele lui Stephane Mallarmé. În unele poezii, autorul foloseşte concepţii 
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matematice, spre exemplu utilizează noţiunea de grup (o mulţime cu structură matematică, ale 

căror elemente se pot însuma conform unor legi specifice): 

         „Din ceas, dedus adâncul acestei calme 

creşte, 

           Intrată prin oglindă în mântuit azur, 

          Tăind pe înecarea cirezilor agreste, 

          În grupurile apei, un joc secund mai pur.   

Pentru  înţelegerea poeziei sale este necesar să 

cunoaştem terminologia folosită  precum şi                                                                                       

corespondentul ei din matematică şi fizică cu o gamă 

întreagă de cazuri particulare. Ea împrumută ceva din  

structuralismul teoriilor matematice. 

Frumuseţea poeziei lui  se deschide ca o floare de 

colţ numai celor care au reuşit după îndelungate eforturi, să 

ajungă la înălţimea ei, de unde se deschide o lume pentru toţi cei care au avut curajul să se ridice la 

ea. Aici tot ceea ce  e de prisos este îndepărtat, rămânând doar esenţa, ca şi în matematică. 

Profesorul universitar Solomon Marcus, distins student al lui Barbilian, în cartea sa “ Din 

gândirea matematică românească” scria:  

 

„Bine cunoscut în cercurile specialiştilor din întreaga lume, Dan Barbilian este autorul 

unor rezultate importante de algebră şi al unor spaţii care-i poartă numele. ... Dan Barbilian 

creează opera sa algebrică într-o perioadă în care, după  un proces îndelungat de acumulare a 

numeroase fapte particulare, se simţea nevoia unei organizări a acestui material, o ierarhizare a 

sa, prin desprinderea unor structuri generale. Tocmai în această  algebră  aşa-numita 

nealgoritmică s-a manifestat, după cel de-al doilea război mondial, activitatea creatoare a lui Dan 

Barbilian, activitate care reeditează, pe un alt plan şi cu alte mijloace,tendinţa pronunţată spre 

aspectele abstracte, de extragere a esenţelor, pe care poetul o manifestă în urmă cu ani, în ciclul  

Joc Secund.” 

 

Cele mai abstracte formaţiuni matematice i  se înfăţisează probabil într-o reprezentare a 

universului sensibil. Efortul lui Dan Barbilian  de a conştientiza în cercul matematicii româneşti 

formidabila revoluţie subterană, nu numai că şi-a atins scopul , dar a avut şi încă are puternice 

rezonanţe mondiale. 

            Demn reprezentant al spiritului renascentist în matematică, Dan Barbilian nu îşi putea 

restrânge atenţia doar la un domeniu  al matematicii, chiar dacă ingenioasa sa abordare i-a 

multiplicat covârşitor  semnificaţiile. Zona de contact între geometrie şi algebră  conţine 

“geometria algebrică “, domeniu in care  Dan Barbilian şi-a adus impotante contribuţii. 

          Opera sa matematică şi poetică ni-l prezintă pe Dan Barbilian ca pe un cercetător al esenţei. 

Chiar şi în expunerea unor probleme cu caracter “elementar” el face apel la teorii matematice 

superioare. Cercetările sale care se încadrează strict în domeniul algebrei, intuind excelent actuala 

linie directoare a algebrei, se concentrează inspirat spre aspectele  structurale. Matematicienii de 

renume internaţional, au apreciat  la cel mai înalt nivel rezultatele lui Dan Barbilian. 

Să urmărim activitatea de matematician a marelui poet. 

În 1934 participă ca invitat la congresul de matematică din Praga şi Pyrmont obţinând un 

succes deosebit printr-o importantă comunicare. În 1942 este numit profesor la catedra de algebră, 

disciplină căreia i se consacră până în 1957, părăsind în acest timp “fundarea axiomatică sau 

grupal-teoretică a geometriei”. În 1948 îi apare cursul de Algebră axiomatică, iar în 1956 volumul 

Teoria aritmetică a idealurilor la Editura Academiei, premiat de Academie cu premiul“Gh. Lazăr”. 

Începând din 1958 reia cercetările de geometria “spaţiilor Barbilian” începute din anii 1934-1939, 

iar în 1960 publică volumul Grupuri cu operatori (Teoremele de descompunere ale algebrei). 
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Textele sale matematice, deşi abundă în 

termeni metaforici, îşi păstrează claritatea şi 

precizia. 

După Dan Barbilian, “Matematicile, la fel cu 

celelalte activităţi omeneşti,ridică probleme de 

stil, care nu pot fi indiferente filosofilor 

culturii”.   

Poate nimic nu ilustrează mai bine rezonanţele 

reciproce între matematician, poet şi filosof 

decât modul în care comenteazî descoperiri 

matematice ale sale şi ale altora. 

      La 11 august 1961 se stinge din viaţă 

parcă pentru a oferi posterităţii dorinţa de aplecare asupra operei 

sale. O mare parte a operei matematice şi a operei didactice a fost publicată în volume după 

moartea sa. Astfel, apar postum: 

 Opera matematică (vol I şi II în 1967, vol III în 1970) 

 Opera didactică (vol I în 1968, vol II în 1971 şi vol III în 1974) 

 Pagini inedite  (în 1981) 

 Algebra (in 1985) 

 Algebra axiomatică (vol I şi II în 1988) 
Acest om, cu totul deosebit a trăit numai pentru matematică şi poezie, strălucind ca mare 

matematician şi mare poet deopotrivă. 

Pentru a ajunge creator de seama în ambele domenii, trebuie învinse dificultăţi foarte mari. 

Cum a reuşit Barbilian? La baza acestei performanţe stă, fără îndoială o dotare intelectuală 

excepţională. Unul dintre prietenii săi, geometrul Alexandru Pantazii, spunea: „Matematicienii 

români care au creat ceva în ştiinţa au avut, fără îndoială, talent. Barbilian are şi geniu. Barbilian 

era un gânditor extrem de profund şi original. Probabil că matematica îi oferea un câmp mai întins 

de aplicare a acestei însuşiri decât poezia. Spre binele operei lui, dar nu întotdeauna şi a lui 

personal, Barbilian a reuşit să elimine din viaţa sa tot ce nu avea contingentă cu preocupările 

intelectuale. Grijile cotidiene ale oamenilor, care le măcina timpul şi elanul îi erau străine. 

Cariera, grijile materiale nu-l interesau. 

Neglijând tot ceea ce era străin operei sale, ne putem întreba cum s-a împăcat Barbilian cu 

exigenţele carierei de profesor universitar”. 

El a predat ca profesor universitar până la sfârşitul vieţii numai cursuri speciale, din ultimii 

ani ai facultăţii, la care participau un număr restrâns de studenţi foarte buni. 

Ion Barbu sau Dan Barbilian a fost unul dintre cei mai mari matematicieni si poeţi ai ţării noastre. 

Aceste manuscrise sunt împrăştiate pe caiete, foi separate sau pe marginile multor numere din 

Gazeta Matematică a anilor dinainte de Primul Război Mondial.După război, Ion Barbu a părăsit 

spaţiul literaturii, la care a mai revenit ocazional, consacrându-se profesiunii sale. A fost considerat 

un matematician de reputaţie internaţională, impunând, în geometrie, termenul de “spaţiile 

Barbilian”. 

Până în zilele noastre este apreciat la adevărata sa valoare atât ca matematician, cât şi ca poet. 

Basarab Nicolescu afirma că „Limbajul lui Ion Barbu se află undeva, la graniţa dintre 

limbajul ştiinţific şi limbajul poetic” , iar însuşi Barbilian spunea: „Ca şi în geometrie, înţeleg prin 

poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existenţă…..   Pentru mine 

poezia este  o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet,  n-am părăsit niciodată domeniul 

divin al geometriei.” 
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 

                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 

 

 Colaboratori:    prof. Daniela Badea 

                                              prof. Luminiţa Corneci - 

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

PARTENERI: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Nicolae Oprea Angelescu 

                   Insp. Biologie:  prof. Gheorghe Drăguşoiu  

 

MOTTO... 

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

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

realist criza ecologică.” 

B. Commoner 

 

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

Biodiversităţii. 
Biodiversitatea se referă la 

varietatea speciilor şi a 

ecosistemelor precum şi la toate 

procesele naturale pe care acestea le 

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

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

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

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

dispariţie. 

 Micşorarea biodiversităţii semnifică faptul că ecosistemele nu mai sunt în 

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

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

pierdute. 

 Întrucât biodiversitatea a fost deja afectată de schimbările climatice, de 

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

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

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

generaţiile viitoare. 
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Delta Dunării 
 

 

Costea Ana, clasa a VIII-a A,  

Profesor Venera Georgescu 

Şcoala “Rareş Vodă”, Ploieşti 
 

Delta Dunării este un spaţiu unic şi neegalabil, un 

adevărat paradis faunistic şi floristic.  

În decembrie 1990, Delta Dunării a intrat în 

patrimoniul mondial al UNESCO ca rezervaţie a biosferei, 

dobândind maximă recunoaştere internaţională prin 

acceptarea de a figura pe Lista UNESCO a Patrimoniului 

Natural şi Cultural Mondial. 

Biotopurile întâlnite în Delta Dunării sunt diverse: 

mlaştini stuficole, lacuri, plaur plutitor sau fix, păduri de 

foioase, vegetaţie de grind cu sol sărat, vegetaţie de pajişte, 

pădure luxuriant, zăvoaie. Un ţinut exotic cu peste 1830 de 

specii de copaci şi plante, specificul deltei fiind vegetaţia 

plutitoare, a cărei bază este stuful, o plantă perenă care 

acoperă peste 1500 de kmp din suprafaţa totală a deltei, 

constituit în plauri. 

Plaurul este format dintr-o împletitură de rizomi de 

stuf şi de radacini ale altor plante acvatice în amestec cu 

resturi organice şi sol, asociate într-un strat gros de 0,5 - 1,6m. Plaurul se poate desprinde de fundul 

ghiolurilor şi bălţilor, transformându-se în insule plutitoare cu diferite mărimi. 

Terenurile mlăştinoase, sunt acoperite cu papură, 

rogoz, salcie cenuşie, izmă de baltă, macrişul de apă, etc. 

Vegetaţia pajiştilor mesofile de grind se extinde pe 

aproximativ 3% din totalul suprafeţei deltei, în special pe 

grindurile fluviale supuse inundării periodice. 

Vegetaţia pajiştilor de stepă nisipoasă se extinde pe 

aproximativ 3% din totalul suprafeţei deltei, dezvoltându-se 

mai ales pe câmpurile marine Letea, Caraorman şi Sărăturile. 

Vegetaţia de grind cu sol sărat se extinde pe 

aproximativ 6% din totalul suprafeţei deltei, dezvoltându-se 

pe soluri salinizate.  

Pe grindurile fluviatile cresc mai multe specii de salcie, plopi negri, plopi albi, vâscul, 

cătina, tufe de mure, iar în apropierea malului mării, pelinul, iarba sărată, volbura de nisip. În 

rezervaţia naturală Erenciuc găsim arinul negru, aici fiind singura zonă din Europa unde mai creşte. 

În rezervaţia naturală Pădurea Letea, declarată monument al 

naturii, găsim numeroase specii de plante printre care : frasinul pufos, 

viţa sălbatică, volbura, hameiul, garoafa de nisip, obsiga, pipirigul 

stejarul brumăriu, cornul, păducelul, măceşul.  

Zăvoaiele, specifice deltei fluviale, sunt păduri de salcie, frasin, 

arin, plop, care cresc pe grindurile fluviatile, sunt periodic inundate şi 

se dezvoltă pe 6% din totalul suprafeţei. Întâlnim patru tipuri de 

zăvoaie dezvoltate pe grindurile fluviatile joase, pe grindurile mai 

înalte, pe grindurile fluviatile cele mai înalte. Un tip de zăvoi mai rar 

este arinişul, care apare pe grindurile fluviatile din delta marină. 
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În Delta Dunării întâlnim plante acvatice precum: nufărul alb, nufărul galben, stomata, 

lintita, peştişoara, urticularia, aldrovanda.  

Ecositemul acvatic este foarte bine reprezentat de către fitoplancton, diverse specii de alge 

brune, verzi şi albastre şi de zooplancton, cu care se hrănesc organismele care trăiesc în mâl şi pe 

fundul apei (nevertebrate, moluşte).   

Delta Dunării adăposteşte peste 3.400 de specii de animale vertebrate şi nevertebrate, cu 

numeroase unicate naţionale, europene şi mondiale.  

Ornitofauna Deltei însumează mai mult de 300 de specii din care 70 extraeuropene.  

 

Dintre insectele 

din regiune foarte bine 

reprezentaţi sunt 

ţânţarii, mai multe 

specii de libelule, tăunii 

şi ca o curiozitate în 

zona Letea scorpionul. 

Insectele acvatice sunt 

reprezentate de purecii 

de baltă, păianjenii de 

apa si mai multe specii 

de fluturi. 

 

Principala bogăţie faunistică a deltei este peştele, reprezentat de peste 110 specii cum ar fi: 

crapul, somnul, avatul, platica, ştiuca, babuşca, roşioara, caracuda, morunul, nisetrul, cega, 

pastruga, viza(Acipenseridae sturio, este un peste rar întâlnit în apele noastre ), în lacuri întalnim 

chefalul, labanul, şalăul (care traieşte în apele salmastre), bibanul, carasul. În dreptul gurilor Dunării 

se pot întâlni hamsiile, sardelele, hrana preferată a rechinilor, amurul alb, ţiparul, anghila, calcanul, 

lufarul, sânger. Unii peşti migrează pentru a-şi depune icrele spre exemplu scrumbia de Dunare 

(Alosa pontica) şi scrumbia albastră, care călătoresc primăvara în cârduri pe râuri şi până la 

izvoarele Dunării. La gurile Dunării traieşte o specie mică de rechini, Squalus.  

 
Peştii constituie o sursă importantă de hrană pentru păsările şi mamiferele acvatice.  

O parte din peşti migrează din bălţi în Dunăre şi invers pentru hrănire şi reproducere. 

Delta adăposteste o bogată faună ornitologică formată din circa 300 de specii, în mod 

deosebit în carduri mari venind de la mari depărtări: din nordul îngheţat şi din afara Europei. Delta 

reprezintă un important loc de trecere şi iernare.  
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În anii „80 au fost numărate 4 milioane de 

exemplare. O parte dintre păsări sunt specii sedentare: pescăruşi, 

piciorongul, stârcul, lăcarul cenuşiu, cufundacul, lopătarul, cristeiul, fluierarul, stăncuţa, vulturul, 

şoimul dunărean, chirighiţa, bufniţa, vanturelul, lişita, găinuşa de baltă, porumbelul de scorbură, 

califarul alb şi corcodelul, pe langă speciile comune pentru Romania: cioara, ciocănitoarea, 

guguştiucul, piţigoiul, vrabia, vulturul codalb. Majoritatea păsărilor fac parte din categoria păsărilor 

migratoare. Din Asia vin hoitarul alb, egreta mare, raţa roşie, lebăda, cormoranul mare. Din 

regiunea siberiană vin huhurezul mare, 3 specii de raţe, lebăda de iarnă, fluierarul negru şi becatina; 

din regiunea arctică trec vin: gârliţa, asca cu piept roşu, sitarul, raţa cu cap negru. Din sud vin în 

deltă pelicanul comun şi pelicanul roz (creţ), cocori, lăstunul, barza albă, raţa cu ciuf. Schimbarea 

condiţiilor ecologice 

conduce la o 

deplasare a ponderii 

numerice din zonele 

centrale spre cele 

periferice: insula 

Sacalin, Grindul Lupilor, 

Histria. 

Lumea mamiferelor 

este bine reprezentată: vidra, nurca, enotul, bizamul, şobolanul 

de apa, nevăstuica, pisica sălbatică, nutria, vulpea şi lupul de stuf 

adaptate bine mediului de plaur, se mai întâlnesc în zonele cu teren ferm 

mistreţul, dihorul, căprioara, bursucul. În pădurea Cormoran putea fi 

întâlnit şi elanul, care însă a dispărut complet de pe teritoriul ţării 

noastre.La gurile Dunării trăiesc delfini iar pe litoralul nordic foca cu burtă albă. Regiunea de la 

gurile Dunării este bogată în broaşte(5 specii), tritonul cu creastă, 4 specii de şopârle, şerpi de apă şi 

broaşte ţestoase. În pădurea Letea sunt vipere.  
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FAUNA DIN CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ 

 

Prof. Florentina Mangri 

Elev Strugariu Andrei clasa a VII-a 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Poarta Albă 

Judeţul Constanţa 

 

 

„Apa este forma substanţială a manifestării, origine şi element al regenerării trupeşti şi 

spirituale, simbol al fertilităţii, ca şi al purităţii. Lumea apelor nu numai că a generat şi că întreţine 

viaţa, dar în toate apele, de la cel mai mic ochi 

de apă până la ocean pulsează viaţa”. 

Dunărea ca principala artera acvatică a 

Europei Centrale  este al doilea fluviu din 

Europa ca lungime (2850 km) izvorăşte din 

Munţii Pădurea Neagră din Germania. 

Dunărea începe să se lărgească printr-o 

deltă, împărţindu-se în trei braţe care îşi croiesc 

drum spre Marea Neagră. 

După cel de-al doilea război mondial, în 

anul 1949, s-a trecut la realizarea unui canal şi 

traseul acestui proiect urma până în zona Poarta 

Albă, Valea Carasu, iar în continuare Valea 

Nazarcea . 

 

Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost deschis navigaţiei în anul 1984, iar în anul 1987  s-a 

realizat ramura Poarta Albă - Midia Năvodari. Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari este un canal 

navigabil, al treilea al Romaniei după canalul Bega şi 

canalul Dunăre – Marea Neagră, are o lungime de 

27,5 km. Canalul este un ecosistem alimentat cu apa 

dulce din Dunăre . 

Popularea apelor canalului a început imediat 

după umplerea acestuia cu apa dulce , însă procesul 

de stabilizare a asociaţiilor vegetale şi animale a 

durat destul de mult . De la minusculul protozor care 

traieşte pe fundul mâlos al unui ochi de apă , la peştii 

care populează şi însufleţesc adâncurile mute ale 

lacurilor şi râurilor  până la păsările ce zboară 

deasupra apelor – totalizează o mare varietate de 

forme, fiecare dintre ele marcând o anumită etapa a evoluţiei vieţii în apele dulci. 

În apele canalului se gaseşte o faună piscicolă diversă fiind identificate în jur de 30 de specii 

de peşti, dominate de caras, sânger, novac şi crap. Cu excepţia scrumbiei de Dunare, a gingiricii şi a 

sângerului toate celelate specii de peşti , inclusiv cele originare din Asia se reproduc în canal. 

Speciile răpitoare: şalău, ştiucă, somn au o înmulţire progresivă , strâns legată de evoluţia 

populaţiilor  de peşti. Broaştele din genul Rana sunt abundente pe tot traseul canalului şi se dezvoltă 

pe seama  crustaceelor şi a insectelor acvatice. Păsările sunt mai mult  în pasaj.  
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Principalele forme din Canalul Dunăre – Marea Neagră sunt: 
 

 Spongieri  - bureţi de apă 

Încrengătura Porifera (Spongieri)  

Clasa DEMOSPONGIA 

Ordinul Monaxonida  

Spongilla lacustri

- Populează mările şi apele dulci, au scheletul constituit din 

spicuri silicioşi, care se pierd uneori şi spongină . 

- Apar în diverse forme, ating dimensiuni de la câţiva milimetri până la 

peste 3 metri.

 

 Celenterate – hidra de apă dulce 
 

Încrengătura Coelentarata (Celenterate) 

Clasa HYDROZOA 

Ordinul Hydroida  

Hydra vulgaris  

  

-   Trăiesc individual sau în colonii, majoritatea se fixează de 

substrat, au mare capacitate de regenerare, cu ventuze slab 

dezvoltate şi tentacule cu celule urzicătoare. 

 

 

 

 Viermi laţi 
 

Încrengătura Plathelminthes  

Clasa TURBELLARIA 

Ordinul Tricladida  

     Planaria torva  

 

- Trăiesc în ape dulci, pot atinge lungimi până la zeci de metri 

, având corpul aplatizat, nesegmentat în forma de panglică. 

 

 

 

 Moluşte  
 

Încrengătura Mollusca  

Clasa GASTEROPODA 

Ordinul Basommatophora  

Lymnaea stagnalis  

-  Trăiesc în apele mărilor dar s-au adaptat şi la condiţiile de apă 

dulce 

-   Melcii au corpul alcătuit din cap cu tentacule şi ochi, picior 

musculos şi masă viscerală. Există melci cu cochilie şi melci 

fără cochilie  

-    Scoicile sunt animale ce se hrănesc cu planton şi au corpul 

acoperit de doua valve 
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Ordinul Monotocardia  

  

                   

 

                      

Viviparus viviparus       Theodoxus danubialis  
                              

   

 

            Viviparus viviparus                          Radix ovata                         Planorbis corneus   

 

 Artropode  

- Populează toate spaţiile de viaţă şi cuprind arahnidele, crustaceele, diplopode, chilopode 

si insecte 

        

 

Increngatura 

ARTHROPODA 

Clasa CRUSTACEA 

Ordinul Diplostraca 

Subordinul Cladocera  

  

 

                    Daphnia longisipina                                                   Bosmina longirostris  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subclasa Copepoda                                     Subclasa Malacostraca 

                 Eucyclops serrulatus         Cyclops vicinus                          Ordinul Decapoda  

    Astacus leptodactylus  
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Clasa INSECTA 

Ordinul Odonata                                  Ordinul Heteroptera  

Agrion sp.                                              Plea minutissima 

 Peşti 

- Sunt vertebrate cu schelet reprezentat de coloana vertebrală cartilaginoasă sau osoasă 

- Ştiuca, crapul, babuşca, roşioara, plătica, carasul, somnul, bibanul, şalaul. 

 

            Familia Esocidae 
                Esox lucius  

Ordinul Teleostei                                                                            Familia Siluridae  
Caspialosa pontica-scrumbia de Dunare                                                   Silurus glanis  

 

Familia Cyprinidae                                                 Familia Percidae  

Cyprinus carpio                              Perca fluviatilis                              Acerina cernua  

 

 Amfibieni  

- Au respiraţie pulmonară şi cutanată în faza adultă şi 

prin branhii interne sau externe în stadiul larvar  

 

Clasa AMPHIBIA 

Familia Ranidae  

Rana ridibunda  

 

 

 

Studiul faunei Canalului Dunăre-Marea 

Neagră ne-a permis o mai bună cunoaştere a 

compoziţiei apelor din localitate. Am pescuit, 

analizat şi studiat aceasta enigmatică lume a 

Canalului Dunăre – Marea Neagră în dreptul 

localităţii Poarta Albă . 

 Concepţiile au evoluat, dar nimeni nu poate contesta rolul 

deosebit al substanţei pe care Leonardo da Vinci o numea „Seva vieţii pe pământ” . 
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Lacul Sfânta Ana 
 

Dinică Gabriela 

Clasa aVIII-a A 

Şcoala “Rareş Vodă” Ploieşti 

Profesor Georgescu Venera 

 
 Lacul Sfânta Ana este un lac de 

origine vulcanică, fiind singurul lac din 

Europa Centrală care s-a păstrat intact. 

Este situat în Masivul Ciomatul Mare 

din Munţii Harghitei, de pe stânga 

Oltului, în apropiere de Tuşnad. Lacul 

este aşezat pe fundul craterului unui 

vulcan stins, denumit Ciomatu, din 

masivul vulcanic Puciosu.        

Vârsta lacului Sfânta Ana nu a 

fost încă determinată cu exactitate, 

diverşi cercetători estimând că ultima 

erupţie a avut loc cu 32.000 de ani în 

urmă (Juvigne et al. 1994), cu 10.500 de ani în urmă (Morya et al. 1996) sau chiar 9.800 de ani în  

urmă (Magyari et al. 2006).     

Studiile palinologice, având ca obiect studiul polenului și al sporilor, au ajuns la concluzia 

că istoria lacului Sfânta Ana a început în urmă cu circa 9.800 – 8.800 ani, cu stadiul de turbărie şi 

lac puţin adânc. 

A urmat o perioadă de acumulare continuă de apă pluvială şi de creştere a nivelului apei 

până la valoarea maximă de 12 metri, cu 2.700 – 700 de ani în urmă, atunci când lacul Sf. Ana a 

avut un caracter puternic oligotrof.          

Sfânta Ana se află la o altitudine de 946 

m. De formă aproape circulară, similar cu o 

paletă de pictor, are o lungime de 620 m şi o 

lăţime maximă de 460 , o suprafaţă de 19,50 ha 

şi o adâncime maximă de 7 m. Lacul îşi 

completează apele numai din precipitaţii, 

neavând izvoare. Puritatea apei se apropie de 

aceea a apei distilate, cu numai 0,0029 ml 

minerale. În apă nu există oxigen, motiv pentru 

care în aceasta nu trăieşte nici o vietate. 

Capacitatea trofică redusă a apei lacului se 

datorează şi emanaţiilor mofetice prin fundul 

lacului şi prin pereţii craterului.Iarna, lacul este 

acoperit cu un strat de gheaţă de până la 1 m.  

Apa, aproape distilată este extrem de curată,mineralizaţia fiind de 0.002%,lacul este 

considerat cel mai curat din lume,dar din lipsa sărurilor minerale apa nu este potabilă.Capacitatea 

trofică redusă a apei lacului se datorează şi emanaţiilor mofetice prin fundul lacului si prin pereţii 

craterului. 

 Prima hartă bartimetrică a fost întocmită în anul 1909,atunci lacul avea o adâncime de 8.3 

metri.In anul 1896 s-a stabilit o adâncime de 12 m, între  anii 1869 si 1955,lacul s-a colmatat 

simţitor reducându-şi adâncimea cu 5 m. 

Lacul Sf. Ana,este o rezervaţie complexă naturală, geologică, floristică şi faunistică. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Turb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghea%C5%A3%C4%83
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Fauna lacului este săracă, fiind 

reprezentată de şarpele de casă, tritonul cu 

creastă, plosniţa de apă, crustacee inferioare şi 

somonul pitic american. 

  

 Aici se află o capelă romano-catolică, purtând hramul Sfintei Ana. 

 Pelerinajul la această capelă este o tradiţie 

pentru aceste locuri, încă din secolul XII.  

În anul 1654, pe malul lacului s-a ridicat o 

capelă de piatră, iar popularitatea zonei a făcut ca de-a 

lungul secolului XVII si XVIII să ajungă pe malul 

lacului peste 30-40 de mii de pelerini. 

 Turiştii veniţi la lacul Sfânta Ana nu au nevoie 

de prognozele meteorologilor pentru a afla cum va fi 

vremea, ei având la îndemână o metodă empirică, dar 

exactă, oferită de muntele vulcanic: cele două fisuri 

formate în munte care prevestesc vremea cu precizie 

de sută la sută. Localnicii ştiu că "Dacă emanaţiile din fisuri pişcă la nas, atunci e semn de furtună, 

iar dacă nu, ziua va fi însorită, tocmai potrivită pentru drumeţii". Fenomenul are o explicaţie 

ştiinţifică. În munte se desfăşoară încă o activitate post-vulcanică, sensibilă la orice schimbare a 

presiunii atmosferice. Când presiunea atmosferică scade, gazele, precum bioxidul de carbon şi 

sulful, urcă spre suprafaţă şi inundă fisurile cu un miros înţepător, semn că vine ploaia.  

Despre acest lac există şi unele legende: 

          Doi tineri trebuiau să se căsătorească. Fata, pe nume Ana, care urma să devină soţie, nu dorea 

acest lucru deoarece părinţii o obligau să se căsătorească numai pentru a pune mâna pe averea 

tânărului, care era destul de necioplit în ale măritişului. În seara nunţii, mireasa a fugit şi s-a aruncat 

în acest lac, trupul ei neînsufleţit nefiind găsit nici în ziua de astăzi. Din această cauză lacul poartă 

numele acelei fete. În fiecare an, de hramul Sf. Ana, lacul este sfinţit de către mitropolie. 

Odinioară, prin aceste locuri trăiau doi tirani care erau fraţi. Unul stăpânea o cetate pe vârful 

Puciosul din apropiere, celălalt, o cetate situată pe locul actualului lac. Stăpânul cetăţii de pe 

Puciosul avea o caleaşcă minunată, fapt ce a stârnit invidia fratelui său, care a pus rămăşag că a 

doua zi va veni în vizită cu o caleaşcă şi mai măreaţă. Pentru a câştiga rămăşagul, tiranul pune să fie 

înhămate la caleaşca sa opt din cele mai frumoase fete din împrejurimi. Caleaşca fiind foarte grea, 

acestea nu au putut să o urnească, fapt ce a dezlănţuit mânia stăpânului, care a început să le 

biciuiască. Una din fete, pe nume Ana, l-a blestemat pe stăpânul cel mârşav. Blestemul fetei s-a 

împlinit numaidecât: s-a pornit o furtună îngrozitoare, cu fulgere şi tunete, cutremure, iar cetatea, 

împreună cu tiranul ei, s-a scufundat în flăcări. În locul cetăţii de odinioară s-a format un lac 

albastru şi liniştit, numit de locuitorii din zonă Lacul Sfânta Ana.  

 

Bibliografie: 

1. Pîrvu, C. „Îndrumător pentru cunoaşterea naturii” E.D.P. , Bucureşti, 1981 

2. Crăciun, T.; Crăciun L.L. “Dicţionar de biologie” Editura Albatros,  Bucureşti 1989 

3. Colecţia Revistei DECE 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nas
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Plante, animale, arii protejate în judeţul Bistriţa-Năsăud 
 

Elev: Tersanski Bogdan  

Prof. coordonator: Deac Maria  

Ggup Scolar Forestier Bistriţa 
 

Motto: 

Natura trebuie tratată cu moderaţie şi inteligenţă 

pentru că dacă ea  ¨naufragiază,,  atrage după ea întreaga 

omenire. 

 

 
Menţinerea balanţei ecologice 

favorabilă vieţii a necesitat luarea de 

măsuri la nivel mondial de conservare 

a naturii şi biodiversităţii prin crearea 

de  parcuri şi rezervaţii naturale. 

Conservarea biodiversităţii cuprinde: 

conservarea patrimoniului  spontan, 

conservarea patrimoniului agricol, 

conservarea patrimoniului genetic 

microbiologic, conservarea naturii prin 

parcuri şi rezervaţii naturale. 

Pe raza teritorială a judeţului 

Bistriţa – Năsăud se află două parcuri 

naţionale: 

- Parcul Naţional Munţii Rodnei, 

cu o suprafaţă de 46.399 ha; 

- Parcul Naţional Călimani, cu o 

suprafaţă de  24.041 ha, din 

care în judeţul Bistriţa–Năsăud 

112 ha; precum şi o serie de  

rezervaţii naturale şi 

monumente ale naturii. 

 

 

1. PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI   

Parcul National Muntii Rodnei este situat în 

nordul Carpaţilor Orientali, pe raza judeţului 

Bistriţa–Năsăud şi Maramureş. În interiorul parcului 

există o singură localitate – Valea Vinului. În 

prezent, rezervaţiile  ştiinţifice din parc sunt: 

Pietrosul Mare, Piatra Rea, Bila – Lala  şi Corongis. 

Zona de conservare  specială mai include  o 

serie de arii declarate rezervaţii prin legea  5/2000: 

Poiana cu narcise (5 ha), Peştera şi Izbucul Izvorul 

Albastru al Izei (100 ha), şi Peştera Cobăşel (1 ha), 

Izvoarele Mihăesei (50 ha), Bila-Lala (2568 ha), 

Izvorul Batrâna (0,5 ha) şi Valea Cormaia (50 ha). 
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Zona de conservare durabilă este administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru 

recreere.  

       Munţii Rodnei dispun pe un neasemuit şi bogat fond  cinegetic, reprezentat de urs, cerb 

carpatin, capră neagră, mistreţ, lup, râs, jderul de copac, marmotă, colonizată începând din anul 

1973 cu exemplare aduse din Alpii Franţei.  

       Ornitofauna este reprezentată de specii de talie mare, cum ar fii: cocoşul de munte, în 

pădurile de pe Valea Anieşului şi Cormaia, cocoşul de mesteacăn, întâlnit sub culmile împădurite 

Bătrâna şi Mihăeasa, acvila de munte, acvila ţipătoare mare, şorecarul comun, şerparul, buha mare.  

        Apele Munţilor Rodnei sunt habitat ideal pentru diferite specii de peşti: pastrav, lipan. În 

pâraiele Anieş, Cormaia, izvorul Băilor, Bila–Lala, boişteanul şi scobarul pe Someşul Mare.  

        Fauna nevertebratelor este foarte bogată: 12 specii de lumbricide (cu specia endemică 

Allolobophora carpatica), 28 specii de enchitreide, 39 specii de ortoptere,  295 specii de lepidoptere, 

cu speciile ocrotite pe plan mondial – Erebia phartecarpatina, Erebia epiphron transsylvanica şi 

Erebia sudetica. 

        În Munţii Rodnei trăiau în urmă cu 16 ani 600 exemplare de capre negre, iar efectivul lor s-a 

redus la aproximativ 150. 

        

POIANA CU NARCISE DE PE MUNTELE  Saca – Munţii Rodnei 

       Poiana cu narcise (Narcissus angustifolius) în 

perioada de înflorire oferă o imagine inedită. Alături 

de narcise se regăsesc şi alte plante ca: Festuca rubra, 

Trifolium repens, Campanula abietina, Veronica 

serpyllifolia, colembolesi lepidoptere. Tot aici s-au 

găsit exemplare interesante de Potentila anserina. 

       Obiectivul ocrotirii    

La 7 km de localitatea Valea Vinului pe vârful 

Saca,                alături de Poiana cu narcise, situată la 

altitudinea cea mai mare din ţară (1600m) sunt 

întâlnite şi alte specii rare: Opaita multicolora 

(Lichnis nivalis), Crucea Pamantului (Heracleum carpaticum) şi alte specii rare. 

 

 

        POIANA CU BULBUCI (Trollius europaeus) din 

VÂRFUL  POSUCI  

        Situată la limita vestică a parcului, are o suprafaţă de 2 ha, 

în zona vârfului Posuci, constituie  un peisaj încântător în perioada 

de înflorire, aici găsindu-se şi multe specii de orhidee, Arnica 

montana, molidul candelabru .  

 

 

       ROTUNDA PRELUCII din Munţii Rodnei 

Situată la extremitatea sud–estică a munţilor Rodnei, în care întâlnim exemplare de zambrii 

(Pinus Cembra ), cocoşi de mesteacăn (Lyrurus tetrix) şi cocoşi de munte (Tetrao urogallus).  

      Obiectul ocrotirii    

Povârnişurile masivelor montane sunt parţial acoperite cu păduri de foioase şi conifere iar 

poienile şi păşunile alpine cu jnepeni, tufe de afini şi rododendron. Printre ei întâlnim sipini strob 

(Pinus strobus) ce alcătuiesc pâlcuri în acest frumos peisaj montan.. Pădurile din munţii Rodnei 

formează şi unul din cele mai însemnate refugii pentru cocosul de mesteacăn. 
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         2. PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI 

          Parcul acoperă în întregime masivul muntos Călimani 

care este situat în partea nord          vestică a grupei centrale a 

Carpaţilor Orientali. 

În Călimani există şi o Rezervaţie forestieră de jnepeniş 

şi zâmbru cu o suprafaţă de 384 ha. Amestecul de molid şi 

zâmbru de aici este unic în România, interesantă fiind şi 

prezenţa arinului (Alunus viridis ),  scoruşului (Sorbus 

aucuparia), rododendron şi ciuboţica–cucului. 

 

 

           VALEA REPEDEA, afluent al Bistriţei ardelene  

Îşi are izvoarele întru-un sector cuprins între vârful 

Calu şi Piatra lui Orban. Pe versanţii de la obârşia pârâului 

Cerbului se află numeroase exemplare de larice (Larix 

decidua). 

 

           PARCUL DENDROLOGIC ARCALIA 

La 17 km de localitatea Bistriţa, lângă satul Arcalia, 

se află unul din cele mai frumoase parcuri dendrologice din 

ţară. Aici cresc 150 specii de arbori şi arbusti din diferite 

zone ale globului: molid caucazian, brad argintiu, salcam 

japonez. 

 

 

 

           REZERVAŢIA LA SĂRĂTURA de la Blăjenii de jos 

        În satul Blăjenii de jos, comuna Sintereag, există o rezervaţie botanică. “La Sărătura” cu o 

fântână cu apă sărată, plante specifice sărăriilor, izvoare sărate şi nămol sărat.  

Obiectul ocrotirii îl constituie specia Armenia maritima Willd, planta baltic–central 

europeană fiind una din puţinele locaţii din România unde se gaseşte. Vegetaţia este reprezentată în 

principal de specii halofile: Armenia maritima, Salicornia europaea, Scorzonera cana. 

 

          PĂDUREA DIN ŞES de la Orheiul 

Bistritei  

          Pădurea este situată pe sesul Orheiului 

Bistriţei, la 9 km de Bistriţa. Este o pădure 

rară, mlăştinoasă unde întâlnim laleaua 

pestrita (Fritillaria meleagris),  specii de 

Quercus robur, şi Quercus petraea (exemplare 

de 600-800 ani) înconjurat de specii de 

Juncus, Cyperus fuscus, Ranunculus ficaria, 

Carexvulpina şi tufe de Carylus avellana. 

        Lalelele s-au păstrat şi se conservă în 

padure mai bine dacât pe sesul din jur 

deoarece cirezile de vite şi turmele de oi evită 

terenul mlăştinos. Rar, printre speciile de 

Fritillaria meleagris, primăvara mai apar şi narcisele (Narcissus angustifolius). 
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          POIANA CU NARCISE de la Mogoşeni  

        Localitatea Mogoşeni, în apropierea careia 

întâlnim câteva suprafeţe de teren cu narcise, este 

situată pe malul stang al Someşului Mare. Rezervaţia se 

găseşte la sud de localitatea Mogoşeni.  

        Obiectivul ocrotirii 

La sud–est de localitatea Mogoşeni se află o 

suprafaţă de teren mlăştinoasă, cu narcise (Narcissus 

angustifolius f. stellaris). Acestea înfloresc la începutul 

lunii mai şi tot câmpul este colorat în alb, alb-gălbui. 

   

         

PIATRA CORBULUI de la Budacul de Sus   

       “Piatra Corbului” se află la limita vestică a Călimanilor, în bazinul superior al văii 

Budacului la 25 km de Bistrita. 

           În spatele micilor valuri de alunecare apele superficiale s-au acumulat formând mici bălţi şi 

suprafeţe mlăştinoase, unde vegetează laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris).  

       Pe  stâncile abruptului “Piatra Corbului” şi în abrupt , cuibăresc corbii (Corvus corax). 

        

Ocrotirea naturii reprezintă un sistem de măsuri organizatorice, juridice (legislative) tehnice 

şi educaţionale, având drept scop ocrotirea naturii şi a resurselor naturale, atât pe plan local cât şi 

global.  

      Organizarea şi eficienţa măsurilor de luptă împotriva poluării mediului de viaţă (apa, aer, 

sol) trebuie să pornească de la : 

a. cunoaşterea cât mai precisă a efectului nociv al agentilor poluanţi; 

b. elaborarea unui sistem obiectiv de apreciere a gradului de poluare a mediului; 

c. deteriorarea ecosistemelor prin supraexploatarea resurselor biologice; 

       Pentru buna funcţionare a acestor cai, o importanţă deosebita o are sistemul educaţional al 

întregii populatii, de la copii până la factorii de decizie. Acest sistem este menit să dezvolte 

conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare om, să devină conştient de locul şi rolul său 

în natură şi societate, de răspunderea pe care o are în faţa generaţiei sale şi a celor viitoare pentru 

păstrarea bogaţiilor şi frumuseţilor naturii, a condiţiilor care determină calitatea vieţii. 
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Rezervaţia naturală Bucegi 
 

Mihai Cătălina 

Clasa a VIII-a A 

Profesor: Venera Georgescu  

Şcoala “Rareş-Vodă”, Ploieşti 

 
Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 

conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, 

hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. 

Rezervaţia din Bucegi datează din anul 1935 si are o suprafaţă de aproximativ 6680 ha; se 

înfăţişează ca o potcoava uriaşă si se întinde de-a lungul versanţilor estici, nordici si vestici ai 

masivului muntos, de la Sinaia si Şaua Strunga, cuprinzând cunoscutele abrupturi ale Caraimanului, 

Jepilor si Costilei. Limita inferioară a Rezervaţiei (pe versantul prahovean al Bucegilor) se situează 

la 1000 - 1100 m altitudine, iar cea superioară la 2505 m in Vârful Omul. 

 
Rezervaţia principala formează o fâşie continua de-a lungul versanţilor exteriori ai 

masivului, începând de la Sinaia pana la Seaua Strunga, cuprinzând întregul versant prahovean, 

versanţii culmilor nordice pana in Valea Ţiganesti, Muntele Gaura, bazinul superior al Văii Gaura si 

muntii Gutanu si Grohotişu. Tot aici sunt incluse si jnepenişurile de pe platoul Piatra Arsă, Jepii 

Mari si Jepii Mici. 

De asemenea aici sunt şi: rezervaţia "Peştera Ialomiţei" este situata pe munţii Cocora, 

Peştera Ialomiţei si împrejurimile cu Cheile Urşilor, Cheile Peşterii, Valea Horoabei si o parte din 

regiunea subalpina a Muntelui Bătrâna şi rezevatia "Zănoaga" se afla pe muntele Zănoaga. 

 Pe versantul sudic al Caraimanului si pe Valea Jepilor exista o Zona Ştiinţifica de protecţie 

absolută. 

Peisajul ei morfologic cuprinde abrupturi spectaculoase, poduri interfluviale vaste, custuri, 

circuri si văi glaciare, chei şi alte forme carstice, precum şi numeroase forme de relief fluviatile 

(rezultate din acţiunea apelor curgătoare). Din punct de vedere al vegetaţiei, Rezervaţia Bucegi 

cuprinde specii remarcabile. Cu totul deosebit este arboretul secular de brad de la Sinaia (zona 

Peleş), unde exista arbori monumentali cu o înălţimi de până la 50 m si cu diametre considerabile. 

Tot aici se remarcă prezenţa unei specii cu o răspândire sporadică in Carpaţi, si anume Tisa, 

prezenta pe stâncile de la Sfânta Ana, pe Valea Peleşului, pe stâncile de sub Poiana Stânii şi in alte 

locuri. O altă variantă este Salba Moale, care se află numai in cuprinsul acestei rezervaţii, in 

apropierea stâncilor de la Sfânta Ana, Jepii Mari si pe Valea Urlătoarea Mica. De altfel, poziţia 

adăpostită si prezenţa calcarelor au favorizat, in zona stâncilor Sfânta Ana, menţinerea unor 
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elemente termofile mai rare: liliacul, iedera alba, etc. Printre jnepeni se întâlneşte o altă specie de 

arbuşti, mai rară in ţara noastră (Lanicera coerulea). Tot sub ocrotire este pus şi cel mai de seamă 

reprezentant al florei lemnoase din acest etaj: zambrul, relict glaciar, prezent sub Brana Mare a 

Jepilor sau in Valea Gaura si pe Muntele Gutanu. Dintre asociaţiile de tufărişuri pitice cea mai 

însemnată este cea de Rhododendron kotschyi. 

Frumuseţea peisajului, completata de chei, peşteri, stânci cu forme curioase, cum sunt 

Babele si Sfinxul - multe dintre ele monumente ale naturii - minunata vale a Ialomiţei si a 

afluenţilor săi, pădurile ce înconjoară poalele munţilor fac din zona munţilor Bucegi, una dintre cele 

mai pitoreşti din tara, vizitată anual de numeroşi turişti.  

Babele si Sfinxul Bucegilor reprezintă 

martori de eroziune, in care factorul geologic 

răspunzător este eroziunea eoliana, manifestat 

prin procese de distrugere (eroziune), transport şi sedimentare a materialului rezultat. Procesul este 

coroziunea sau roaderea pietrei sub acţiunea vântului, rezultând forme ciudate de stânci şi pietre. 

 
Roaderea se datorează particulelor de praf sau nisip existente in suspensie, in masa de aer ce 

loveşte necontenit asupra stâncilor. Şlefuirea rocilor se manifestă în special în regiunile aride, unde 

vânturile au in general direcţii constante. Datorită faptului că unele roci sunt alcătuite din particule 
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cu duritaţi diferite sau neomogen cimentate, apar forme variate de relief ce poartă denumiri diferite, 

in funcţie de aspectul morfologic pe care îl prezintă.  

Se întâlnesc destul de frecvent pe crestele înalte si golaşe ale munţilor, ciuperci si sfere 

eoliene, stâlpi eolieni, ace, ziduri, saltele,nise, buzunare si faguri eolieni. Ciupercile eoliene 

amintesc prin aspect de ciupercile adevărate, întâlnite in general in roci dure de tipul gresiilor si 

conglomeratelor, iar formarea lor se explica prin roaderea mai intensă la baza stratelor, acolo unde 

aerul are la dispoziţie mai mult material in suspensie cu care sa acţioneze. Cele mai cunoscute sunt 

ciupercile din Bucegi (Babele si Sfinxul), create in timp de zeci sau chiar sute de mii de ani. 

Cele mai cunoscute flori protejate de lege din Bucegi sunt: floarea reginei (leontopodium 

alpinum), smirdarul (rhododendron kotschyi), sângele voinicului (nigritella-rubra şi nigra), bulbuci 

de munte (trollius europaeus), ghinţura galbenă (genţiana Iuţea), cupele (genţiana kochiana), ciurul 

zânelor (daphne blagayana). 

 
Din bogata faună a munţilor Bucegi - câteva mamifere şi păsări mai reprezentative: în zona 

forestieră trăiesc cerbul, căprioara, mistreţul, ursul, lupul, vulpea, veveriţa, pârşul, iar în zona 

abruptă subalpină se întâlneşte capra neagră. Dintre păsări amintim: cocoşul de munte, acvila, 

şorecarul, corbul, bufniţa, mierla, cojoaică de stâncă (fluturele de piatră) etc. 

 

Bibliografie: 

1. Pîrvu, C. „Îndrumător pentru cunoaşterea naturii” E.D.P. , Bucureşti, 1981 

2. Crăciun, T.; Crăciun L.L. “Dicţionar de biologie” Editura Albatros,  Bucureşti 1989 

3. Colecţia Revistei DECE 

4. www.muntiibucegi.ro 

 

 



 
78 

RECICLAREA DEŞEURILOR DIN MATERIALE PLASTICE 
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Judeţul Botoşani 
 

            Plasticul a fost inventat în 1860 dar a început să fie folosit pe scară largă în urmă cu 30 de 

ani. Consumul anual de materiale plastice a crescut de la 5 milioane de tone în anii ’50 la aproape 

100 de milioane de tone în prezent.  

            Din totalul de material plastic produs 35% se utilizează la fabricarea ambalajelor. 

            Dacă ne gândim că în magazinele din Marea Britanie se distribuie 17 miliarde de pungi din 

plastic adică 290 de pungi pe cap de locuitor poate cu atât mai mult ar trebui să găsim metode 

eficiente de colectare şi reciclare a acestor tipuri de deşeuri. 

 

             

 

 

 

 

De ce să reciclăm materialul plastic? 

            Reciclarea materialelor plastice a cunoscut o dezvoltare continuă şi se realizează într-o gamă 

largă în multe ţări din lume. Există încă probleme tehnice, economice şi structurale de  

depăşit dar posibilităţile sunt vaste.  

           Plasticul este fabricat din resurse naturale, cum ar fi petrolul, gazele naturale sau cărbunele. 

Odată epuizate, aceste resurse nu mai pot fi înlocuite. Majoritatea materialelor plastice nu sunt 

biodegradabile şi persistă în mediul înconjurător timp de sute de ani.         

De exemplu, pungile de plastic se biodegradează in 20-30 de ani, în timp ce sticlele pot 

rămâne intacte pe termen nedefinit. În timpul proceselor de producţie, petrolul, gazele  naturale şi 

cărbunele eliberează gaze periculoase, care produc efectul de seră. De asemenea, gropile de gunoi şi 

procesele de incinerare produc emisii toxice, cum sunt dioxidul de carbon şi metanul. Există 

aproximativ 46.000 de bucăţi de plastic în acest moment, care plutesc pe fiecare milă pătrată în 

oceane, chiar şi în zone nelocuite de om. Se estimează că plasticul ucide până la un milion de păsări 

marine, 100.000 de mamifere marine şi peşti in fiecare an, multe dintre ele murind prinse în 

ambalaje şi bucăţi de nylon. 
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Cu toate că unele mase plastice pot părea identice, de 

fapt sunt grupe de materiale diferite care au o structură 

moleculară diferită. Reciclarea depinde de procesul de a le separa pe fiecare în 

parte. Aceasta poate fi obţinută în mod eficient în fabricile unde materialele reciclabile generate în 

procesul de producţie sunt uşor de separat. 

       Utilizarea materialelor plastice prezintă probleme de identificare, separare şi de contaminare. 

Dar acolo unde sunt suficiente cantităţi de materiale reciclabile clasificabile, de exemplu ambalaje 

de paleţi sau saci utilizaţi în industrie sau agricultură, reciclarea este realizată cu succes. Cele mai 

scumpe produse secundare din plastic, precum cele care provin din calculatoare, fotocopiatoare şi o 

gamă largă de echipamente electronice similare, sunt foarte solicitate. Spectrometria este una din 

tehnicile utilizate pentru a asigura precizia identificării acestor materiale care, după procesare, sunt 

deseori folosite în producerea de echipamente electrice şi electronice noi.  

           Reciclarea modifică proprietăţile mecanice ale maselor plastice, astfel încât nu poate fi 

posibilă reciclarea unor cantităţi mari de un anumit tip reintegrându-le imediat în acelaşi proces de 

producţie. În unele sectoare, prejudecăţile împotriva materialelor secundare rămâne un impediment 

important în reciclarea materialelor plastice, dar această atitudine se poate  schimba rapid dacă se ia 

în considerare protecţia mediului înconjurător. 

             Dacă v-aţi uitat pe partea inferioară a unui produs din plastic, probabil a-ţi observat unul 

dintre simbolurile următoare: 

 

                    
             1 – PET: Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvântului PET- este un material 

sofisticat care prezintă rezistenţă mare şi este utilizat cu foarte mare eficienţă ca recipient pentru 

băuturi. 

             2 – HDPE: reprezintă material plastic folosit la producerea pungilor folosite la cumpărături 

sau a flacoanelor pentru şampon. 

             3 – PVC: policlorura de vinil – utilizat în construcţii şi la fabricarea unor obiecte de uz 

casnic. 

             4 – LDPE: material plastic cu densitate redusă, folosit la fabricarea foliilor de acoperire sau 

a sacilor menajeri. 

             Sticlele PET, care sunt utilizate in cantităţi mari în multe ţări pentru băuturi, este un 

excelent exemplu de reciclare a ambalajelor.  Avantajul reciclării ambalajelor PET este enorm, dată 

fiind numărul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil.              

            Costul de colectare a materialelor în cantităţi mici de la o multitudine de surse este 

principalul obstacol in dinamizarea progresului în reciclarea multor polimeri. În unele ţări, politicile 

administrative îşi asumă o mare responsabilitate în recuperarea de ambalaje şi alte produse. Această 

"responsabilitate" presupune dezvoltarea reciclării maselor plastice prin acoperirea unor elemente 

ale costurilor comerciale tradiţionale - iniţial prin manufacturare şi distribuire, şi in final de către 

consumator prin preţurile de producţie uşor crescute. 

            Reciclarea modifică proprietăţile mecanice ale maselor plastice, astfel încât nu poate fi 

posibilă reciclarea unor cantităţi mari de un anumit tip reintegrându-le imediat în acelaşi proces de 

producţie. În unele sectoare, prejudecăţile împotriva materialelor secundare rămâne un impediment 

important în reciclarea materialelor plastice, dar această atitudine se poate  schimba rapid dacă se ia 

în considerare protecţia mediului înconjurător. 
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            Recuperarea ambalajelor din plastic reprezintă cea mai mare provocare, în domeniul 

reciclării deşeurilor  şi nu doar în realizarea economică privind colectarea de material suficient 

segregat pentru a face reciclarea viabilă. 

            Procesele continuă să se dezvolte pentru a obţine substanţele utilizate în producerea maselor 

plastice, şi pentru a folosi aceste materiale ca materie primă în producerea unor substanţe diferite. 

Gunoiul, plasticul nereciclabil, au valoare calorică şi pot fi utilizate prin urmare drept combustibil. 

Gruparea separată pe tip de material este obligatorie înainte de a recicla. Reciclarea diferitelor tipuri 

de plastic prezintă o problemă în ceea ce priveşte  incompatibilitatea polimerilor. Oricum, 

introducerea aşa - numiţilor " Compatibilizatori" care creează stabilitate polimerică între legăturile 

dintre structura diferită a moleculelor a maselor plastice, facilitează utilizarea de combinaţii. 

Compatibilizatorii pot face deja posibilă producerea unui tip de aliaje din plastic din materiale de 

calitate inferioară. 

             

            Care este problema cu pungile biodegradabile? 

            Sigur aţi observat că majoritatea magazinelor au început să introducă pungi biodegradabile. 

Acestea sunt fabricate din plastic ce se biodegradează în anumite condiţii sau după o anume 

perioadă de timp. Există două tipuri de astfel de pungi: cele din plastic biodegradabil, care conţin 

un mic procent de material care nu este fabricat pe bază de petrol, şi plastic foto-degradabil, care se 

va degrada atunci când este expus la soare. 

           Biodegradarea plasticului este în permanenţă un subiect de studiu, iar experţii şi organizaţiile 

non-guvernamentale sunt preocupate din ce în ce mai mult să eficientizeze acest proces, pentru ca 

nouă să ne fie cât mai la îndemâna să reciclăm, şi  să ne facem datoria faţă de mediu care este prea 

îngăduitor cu noi. 

             Numeroase studii realizate pe această problemă au relevat că folosirea plasticului reciclat 

poate aduce numeroase beneficii cum ar fi: 

            ☺ Reducerea consumului de energie cu doua treimi; 

            ☺ Reducerea consumului de apă cu aproape 90%; 

            ☺ Reducerea generării de dioxid de carbon de două ori şi jumătate. 

 

            Ce ar trebui să facem? 
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Pentru ca etapele procesului de reciclare să se realizeze cât mai eficient poţi proceda şi tu la 

fel:  

            ☼ Când arunci sticlele de plastic în containere, sau chiar în propriul coş de gunoi, scoate  

întotdeauna dopul! În felul acesta se pot turti mai uşor şi ocupă mai puţin spaţiu. 

            ☼  Dacă vrei să faci treaba până la capăt, turteşte tu sticlele, înainte de a le arunca! 

            ☼  Foloseşte cu încredere şi responsabilitate containerele pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor.  

            ☼ Un ecologist adevărat va avea grijă să golească complet recipientele, să scoată etichetele 

şi, desigur, să turtească sticlele.  

            ☼  Nu cumpăraţi pe cât posibil produse din material plastic! 

            ☼  Procuraţi-vă bunuri care nu sunt ambalate excesiv! 

            ☼ Învaţă-i şi pe ceilalţi! Dacă vezi că alţii nu au suficientă grijă de mediu şi nu depozitează 

corect deşeurile, arătaţi-le cum se reciclează corect! 

            

           Nu trebuie să uităm! 

           Deşeurile din plastic, chiar banalele pungi din plastic îşi găsesc drum către mare prin canale 

şi prin conducte. S-au găsit sacoşe din plastic plutind la nord de Cercul Arctic, aproape de 

Spitzbergen dar şi la sud, aproape de insulele Malvine. 

          Pungile de plastic sunt făcute din polietilenă: un termoplastic care se obţine din petrol. 

          Reducând folosirea pungilor de plastic, se va diminua consumul de petrol, resursă 

neecologică şi care produce atâtea neînţelegeri în lume. 

          Materialul plastic care se degradează cu ajutorul luminii solare, se transformă în timp în 

petropolimeri mai mici şi mai toxici pentru mediu, care pot contamina solul şi apele. 

          Aproape 200 de specii diferite de viaţă marină, incluzând balene, delfini, foci şi broaşte 

ţestoase mor din cauza pungilor de plastic. Se ajunge astfel la exterminarea vietăţilor. 

          Pe 27 martie 2007, San Francisco s-a convertit în primul oraş al SUA care a interzis pungile 

de plastic. Israel, Canada, Caraibe, Botswana, Kenya, Tanzania, Africa de Sud, Taiwan şi Singapore 

de asemenea le-au interzis, sau sunt pe cale să le interzică.  

         Irlanda a fost prima în Europa care a pus impozite pe pungile din plastic în 2002. În acest fel a 

redus consumul cu 90%. Noi când? 

         Reciclarea creează locuri de muncă!  În centrele de colectare, sortare şi prelucrare a deşeurilor 

îşi pot găsi de lucru forte mulţi şomeri. Deci, le puteţi da de lucru! 

          În concluzie:  

            Din păcate, sunt foarte mulţi oameni pe planeta Pământ care ignoră toate acestea, poate din 

comoditate, din falsă mândrie, nonconformism, din…..dar tu nu….. acum ŞTII!!! 

             

           Bibliografie: 

           1. Colecţia revistei „Terra Magazin”, 2008. 

           2. Colecţia revistei „Bioplanet”, 2009. 

           3. Internet.  
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  Întălnită în România pe stâncile aproape inaccesibile omului  din Munţii Vrancei, Munţii 

Făgăraşului, Munţii Maramureşului, Rodna, Obcinele Bucovinei, Masivul Ceahlău, Retezat, 

Godeanu, dar şi în afara spaţiului românesc, floarea de colt 

înfrumuseţează zone din Abruzzi, Alpi, Balcani, Carpaţi, Pirinei, 

dar şi în Asia Centrală sau de Est fiind o plantă deosebit de rară. Ea 

a fost declarată monument al naturii şi este ocrotită prin lege 

datorită botanistului Alexandru Borza, care a făcut pentru prima 

dată un studiu amănunţit al florii de colţ, el fiind cel căruia i se 

datorează declararea florii de colţ monument al naturii, în anul 

1931. 

 Când se vorbeşte despre floarea de colţ toată lumea se 

gândeşte la ceva rar, lucru care este cât se poate de adevărat. 

Întâlnindu-se din ce în ce mai rar este prezentă în arta populară, în 

basmele şi legendele vechi de secole, în tradiţiile păstrate de la o 

generaţie la alta, ca un simbol al purităţii.  

Lentopodium alpinum (după denumirea sa ştiinţifică) este o 

plantă perenă (rezistentă) de o frumuseţe aparte şi totodată cea mai 

rară din întreaga floră montană. Floarea de colţ este considerată o 

emblemă a crestelor Carpaţilor, ce creşte numai pe versanţii 

abrupţi şi pe stâncile greu accesibile ale culmilor montane. 

 Tulpina este dreaptă şi poate ajunge până la 20-30 cm înălţime iar în alte părţi până la 50-80 

cm.. În pământ un rizom cilindric, acoperit cu resturi de frunze negre-brune, iar la suprafaţa 

pământului formează o rozetă de frunze, din mijlocul cărora se ridică o tulpină scurtă de 5 - 20 cm, 

uneori de 30 cm, ce poartă o 

inflorescenţă numită calatidiu, de 

forma unui disc, în care sunt 

grupate, în mod normal, florile. 

Numeroasele si micuţele 

flori,compuse din petale de un 

alb imaculat sunt dispuse în aşa 

fel încât lasă impresia unei 

singure flori de forma unei 

steluţe. Aceasta este formată din 

până la 10 inflorescenţe, ce dau 

întregului ansamblu înfăţişarea 

unei singure flori. Întâlnită de 

cele mai multe ori pe culmile 

stâncoase şi tot mai rar  pe 

platourile montane, floarea de 

colţ are radăcina fixată în puţinul 

pământ rămas între scobiturile 
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săpate în stâncile calcaroase.  

 Întreaga plantă este acoperită de peri 

catifelaţi de culoare argintie, ce protejează 

frunzele şi florile de vânt. Înmulţirea se 

realiează prin seminţe sau divizarea 

rădăcinilor. 

 La noi în ţară, floarea de colţ poate fi 

vazută înflorită în lunile iulie şi august dar se 

poate întâlni până la sfarşitul lunii 

septembrie. 

 Se pare că floarea de colţ provine din 

ţinuturile Asiei, acolo crescând la fel de 

deasă ca şi iarba. În diferite colţuri din lume 

unde mai poate fi întalnită, floarea de colţ 

poate atinge înălţimea de până la 80 cm. 

 Numită în popor şi floarea reginei, 

floarea doamnei, steluţa sau albumiţa, floarea de colţ are în tradiţia românească o semnificaţie 

aparte, ea fiind un simbol al dragostei. 

 

Se spune că, pentru a-şi dovedi dragostea şi curajul, 

tinerii colindau zonele stâncoase ale munţilor pentru a 

culege flori de colţ şi a le oferi iubitelor. În limbajul 

florilor ea înseamnă puritate şi curăţenie. 

Un astfel de dar este oricând apreciat, iar floarea de 

colţ era adesea uscată şi păstrată în mici rame bogat 

ornamentate sau dimpotrivă simple. 

 Simbol al iubirii şi preţuirii a inspirat mai târziu 

numeroase modele de bijuterii şi accesorii, de la broşe la 

pandantive, devenind foarte repede unul dintre cele mai 

populare modele acesta fiind sub forma florilor pe care 

această plantă le produce în forma unor steluţe. 

 După o perioadă de timp acest model de steluţe au 

început să apară şi în vestimentaţie, fiind aplicat pe haine 

sau creat din broderii delicate. 

 Fiind o plantă atât de cunoscută şi de frumoasă 

trebuie ca noi toţi să o protejăm şi să avem grijă de toate 

minunăţiile naturii. 
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ARII PROTEJATE IN ROMÂNIA 

REZERVAŢIA NATURALĂ CHEILE TURZII 

 
Elev: Turbure Oana Rodica 

Indrumător: prof. Ungureanu Luisa Adriana 

Şc. cu cls I-VIII Nr.1, Ştefaneştii de Jos, Ilfov 

 
 

1. INTRODUCERE 

 

Rezervaţiile biosferei sunt acele 

arii naturale protejate al căror scop este 

protecţia şi conservarea unor zone de 

habitat natural şi a diversităţii biologice 

specifice. Rezervaţiile biosferei se întind 

pe suprafeţe mari şi cuprind un complex 

de ecosisteme terestre şi/sau acvatice, 

lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu 

comunitaţi biocenotice floristice şi 

faunistice unice, cu peisaje armonioase 

naturale sau rezultate din amenajarea 

tradiţionala a teritoriului, ecosisteme 

modificate sub influenţa omului şi care pot 

fi readuse la starea naturală, comunitaţi 

umane a căror existenţă este bazată pe 

valorificarea resurselor naturale pe 

principiul dezvoltării durabile şi armonioase. 

 

2. O ZONĂ MINUNATĂ.... 

 

Privind din gara Feldioara 

spre Cluj-Napoca, îţi apare în faţă 

dunga prelungă a ultimului val al 

Munţilor Apuseni. Într-un loc este 

întrerupt. Aici se află Cheile Turzii.  

Dacă din departare cheile îţi 

sugerează ceva din mareţia lor, din 

apropiere rămâi adânc impresionat 

de maiestrita plăsmuire a naturii.  

Cheile Turzii sunt o 

rezervaţie naturală protejată, situată  

în Podişul Pordeiului (M-ţii Trascău 

aflată la o distanţă de 6 km vest de 

Turda, ocupă o suprafaţă de 125 ha 

de-a lungul văii Hăşdate şi 

reprezintă o despicatură adâncă de 350 m, care se întinde pe o lungime de 3,5 km, ce au luat naştere 

prin erodarea rocii de calcar jurasic a văii pârâului Hăşdate, începând din Pliocen.  

De-a lungul cheilor se cunosc cca 60 de peşteri, arcade şi firide, dintre care opt depăşesc 

lungimea de 20 m, cea mai mare atingând 120 m. Aceste interesante fenomene carstice s-au format 

în calcare de varstă Jurasica (Tithonic), ce se mărginesc spre est cu tufuri porfirice de vârsta 

Triasică, iar spre vest cu sisturi marnoase, marne calcaroase, gresii conglomerate, reprezentând 

depozite ale Cretacicului inf. 
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Cheile Turzii sunt remarcabile şi prin vegetaţia lor, bogată şi interesantă, cu relicte terţiare, 

glaciare, elemente stepice, balcanice şi mediteraneene. Aici şi-au găsit adăpost peste 900 de plante 

vasculare, dintre care unele sunt foarte rare. Să amintim numai scorusul-Sorbus dacica şi usturoiul 

sălbatic – Allium obliqum, numit de localnici "ceapa ciorii din cheie". Pentru botanişti usturoiul 

sălbatic a constituit încă o enigmă, lămurită abia 

de curând. Planta nu mai este întâlnită în lume 

decât în Turkestan, la circa 2500 Km de Cheile 

Turzii. Supravieţuirea ei aici, se datorează, 

probabil condiţiilor de climă şi sol identice cu 

acele existente în perioada glaciara în stepele 

iraniene, locul de baştina al plantei, după unele 

ipoteze.  

Entomologii au întâlnit aici numeroase 

specii de fluturi rari (Dysaurex, Heterogynis, 

Eublema), specii diverse de păsări (inclusiv 

foarte rara acvila de stânca) şi alte vieţuitoare 

ale văzduhului zboară printre pereţii cheilor. În 

peşterile din chei s-au făcut interesante descoperiri arheologice: unelte, vase, podoabe, morminte ale 

omului primitiv. Un amănunt pitoresc: unele cercetari indică faptul că locuitorii acestor peşteri erau 

canibali!  

Cheile Turzii sunt o rezervaţie naturală complexă, ce adăposteşte valori botanice, geologice, 

faunistice, arheologice şi peisagistice deosebite. În Cheile Turzii ne aşteaptă un peisaj carstic de o 

rară salbaticie: pereţi de stânca de peste 200 de metri înălţime, creste ascuţite, turnuri de piatră, 

brine înguste, grohotişuri, arcade şi deschiderile a peste 30 de peşteri încânta privirile vizitatorului. 

Toponimele sunt sugestive: Turnul Galben, Colţul 

Crăpat, Colţul Lat, Peretele Uriaş, Jgheabul Fioros, 

Turnul Ascuţit, Creasta Cocoşului, Colţul Sansil, 

Suurimea, Colţul Cetăţii. 

Cheile Turzii se leagă printr-o serie de trasee de 

alte obiective turistice, cum ar fi Cheile Turului, Cascada 

Ciucaş şi Cheile Borzeşti. Prin anii 30 ai secolului XX, 

sus pe stancă, pe partea stângă a Cheilor (în sensul de 

curgere al apelor văii Haşdate) era aşezată o cruce mare 

de lemn. Crucea a fost amplasată în perioada interbelică, 

în cadrul unei ceremonii publice, la care au luat parte atât 

oameni din partea locului, cât şi oficialităţi din Turda. 

După razboi, crucea de lemn a fost înlocuită cu o cruce de metal (există şi azi). 

Cheile Turzii au o binemeritată faimă şi atrag la fiecare sfârşit de săptămâna multe sute de 

vizitatori. Astfel, Cheile Turzii sunt cel mai frecventat obiectiv turistic din judeţul Cluj, ba chiar 

concureaza cu celebrul Padiş pentru locul I pe ansamblul munţilor Apuseni!  

De ce, dintre sutele de chei din România şi duzinile de chei din munţii Trascau, acestea sunt 

aşa de cunoscute? Să încercăm să trecem în revistă atuurile acestui dar al naturii. 

Cheile Turzii sunt unul dintre cele mai importante locuri din ţara pentru practicarea 

escaladei sportive şi alpinismului: peste 150 de manşe şi trasee de escaladă, pitonate, de diferite 

lungimi şi grade de dificultate, îi aşteapta pe căţărători, care vin în număr mare. Escaladarea perţilor 

verticali oferă turiştilor un spectacol fascinant. Zona oferă excelente condiţii de practicare a 

drumeţiei montane: peste 100 de kilometri de marcaje turistice ne conduc paşii prin şi în jurul 

cheilor, fac legătura cu alte obiective din jur (Cheile Turenilor, Cascada Ciucaş, Cheile Borzeştilor, 

Defileul Haşdatelor), cu localităţile învecinate sau spre alte masive montane. La Cheile Turzii se 

practică zborul cu parapanta. Îi putem admira pe aceşti îndrăzneţi plutind silenţios deasupra 

crestelor şi turnurilor, rotindu-se în curenţii ascendenţi sau făcând manevre aeriene îndrăzneţe.  
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3. O ZONA IN PERICOL !  

 

Desi au fost declarate 

rezervaţie naturală încă din 

perioada interbelică şi autorităţile 

le recunosc oficial valoarea 

excepţională, Cheile Turzii nu 

beneficiază practic încă de atenţia 

şi protecţia necesară, nici măcar 

de minimum-ul prevazut de legi. 

Se păşunează în zona protejată. 

Se execută construcţii, se aruncă 

gunoaie peste tot. Sunt 

vandalizate amenajările turistice, 

se şterg semnele ce delimitează 

rezervaţia, se campează 

neautorizat, se face foc si zgomot 

in interorul Cheilor.  

In 1997, cinci organizaţii 

neguvernamentale din Cluj şi 

Turda au organizat o vastă 

acţiune de reamenajare turistică si 

ecologică. S-au refăcut potecile şi podeţele din chei, marcajele turistice, o parte din traseele de 

alpinism şi s-au instalat balustrade şi cabluri în zonele periculoase. S-a igienizat zona, s-a delimitat 

pe teren rezervaţia şi s-au instalat panouri de informare şi avertizare. Un seminar a adus la aceeaşi 

masa autorităţile locale din zona cu toţi ceilalţi factori interesaţi. Prin grija Consiliului Judeţean s-a 

întocmit Planul de Urbanism de Zonă Protejată (PUZP) Cheile Turzii. Acest plan de dezvoltare a 

zonei prevede refacerea şi extinderea 

amenajărilor pentru vizitarea zonei, 

deschiderea unui centru de informare 

turistică, realizarea unor spaţii de cazare şi 

alimentaţie publică, căi de acces şi parcaje 

adecvate, instituirea unei taxe de vizitare, a 

unui corp de rangeri care să se ocupe de 

ghidajul turistic, paza şi supravegherea 

ecologică a zonei, prevenirea accidentelor 

şi ajutorarea celor în dificultate, editarea de 

materiale informative, bornarea clară a 

limitelor rezervaţiei şi zonelor-tampon, 

aducerea sub control a fenomenului 

construcţiilor ilegale. 

 

Cheile Turzii sunt un cuib de vis si viata, un loc fascinant, o comoara naturala care-ti incanta 

privirea la fiecare pas, iti mangaie sufletul si parca te inalta tot mai sus spre treptele cele mai inalte 

ale spiritualitatii. 
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                                      Râsul carpatin (Lynx lynx) 
 

Elev Naum Radu-Cristian 

Îndrumător prof. Georgescu Venera 

Şcoala: Rareş Vodă Ploieşti               
 

 

       Râsul, cu denumirea ştiinţifică Lynx lynx (şi denumirea secundară în limba română linx), este 

la ora actuală cea mai mare felină din fauna sălbatică a 

României. Denumit şi pantera Carpaţilor, râsul este 

răspândit natural din golul alpin până în Delta Dunării, 

având o mare adaptabilitate şi amplitudine ecologică. 

La ora actuală însă, exemplarele din afara Carpaţilor 

şi Subcarpaţilor sunt foarte rare, ca urmare a vânătorii 

necontrolate practicate în secolele XX-XXI.   

Râsul este un animal puternic şi rezistent, de o 

agilitate şi agerime uluitoare. Are până la 1,5 m lungime, 

cu o coadă de 15-25 cm.  

 Elementele caracteristice sunt favoriţii pe maxilarele 

superioare, vârful cozii negru, iar în vârful urechilor 

(care au 4-5 cm) are smocuri de peri negri. 

Blana este tipică felinelor mari, fiind compusă din spic şi puf şi având o culoare gălbuie-roşcată 

pe laturi şi spate, cu pete negre, şi alb-gălbuie în partea ventrală.                   

Greutăţile maxime raportate sunt diferite, variind între 50 şi 58 kg. Poate trăi  aproximativ 25 de 

ani. Membrele sunt lungi şi groase.  

Are gheare retractile, foarte ascuţite, lungi de aproximativ 4 cm. 

Hrană, areal, obiceiuri 
Este un animal carnivor şi iubitor de sânge, consumând la animalele vânate în primul rând 

organele cu masă sanguină semnificativă (inimă, ficat, plămâni). Extrem de agil, se deplasează 

neauzit, fiind extrem de greu de observat de necunoscători. Vânează mai ales în amurg, fiind 

avantajat atât de blana sa care îi conferă un excelent camuflaj cât şi de simţurile sale deosebite. 

       Se caţără excepţional, ceea ce a născut zvonul că ar trăi doar în copaci. Este o idee falsă. Râsul 

se descurcă excelent în mediul arboricol - desigur, cu condiţia ca arborii să fie suficient de mari spre 

a-i susţine greutatea - dar de asemenea se integrează perfect şi la sol, atât în pădure, ţancuri şi 

tufărişuri, cât şi în bălţi şi în stepă. Fiind un înotător foarte bun, în trecut era mult răspândit în 

luncile pline de braţe, ochiuri de apă şi grinduri ale râurilor de câmpie şi Dunării, unde a dispărut la 

începutul secolului al XIX-lea, odată cu ursul brun de câmpie.  

Ca urmare, se înţelege că şi obiceiurile sale de a vâna sunt extrem de variate. 

      În trecut, atunci când era răspândit în întreaga ţară, vâna aproape tot ce mişcă, de la păsările 

mărunte la dropii, de la şoareci sau iepuri la cerbi, saigale, coluni ş.a.m.d, excepţie făcând marile 

mamifere ale vremurilor de atunci: bourul, zimbrul, ursul, etc. 

Şi la ora actuală este un prădător de temut. Dacă prada sa obişnuită o constituie astăzi cerbii şi 

puii de cerb, căpriorii, puii de mistreţ şi păsările, nu se dă în lături, dacă are ocazia, să atace chiar şi 

animale domestice, dacă intră în arealul său. Deşi în mod obişnuit îşi îngroapă prada pe care nu a 

putut-o mânca, la nevoie este şi necrofag. 
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Pentru a înţelege puterea de temut a râsului, să 

amintim că poate sări de la înălţimi de peste 6 metri direct 

asupra prăzii, sau că, după o goană extrem de rapidă, 

poate răpune în câteva clipe un grup de 2-3 căprioare. 

Salturile sale pot trece de 4 m (chiar 6 m). Are şi auzul şi 

mirosul foarte dezvoltate, iar văzul îi este deosebit de bun. 

Acest simţ îi permite să fie deosebit de eficient şi ziua, 

deşi de obicei este activ seara şi noaptea. 

Nu iubeşte zgomotele, ci locurile retrase, sălbatice. În 

acelaşi timp însă, este în stare să înţeleagă valoarea unui 

drum făcut de oameni şi să-l folosească în interes propriu.  

Are anumite trasee şi trecători preferate, obicei folosit 

de vânătorii de râşi pentru pânde.  

Împerechere 
Se împerechează în lunile martie-aprilie. Are un fel de 

cântec de împerechere, asemănător oarecum cu cel al 

pisicilor în călduri. După circa 70 de zile femela naşte 2 - 4 pui. Aceştia sunt orbi două săptămâni. 

Alăptarea durează mult, circa 6 luni. Puii îşi însoţesc mama până la doi ani, după care se despart de 

ea, pregătindu-se pentru prima împerechere. Deşi nu este un animal gregar, în trecut au fost 

semnalate unele grupuri de râşi.  Din păcate, vânarea excesivă a acestui animal superb a rărit extrem 

de mult numărul râşilor înainte ca multe din obiceiurile sale să poată fi studiate. 

Bârlogul este ascuns în locuri cât mai izolate şi greu accesibile-stâncărişuri, tufişuri încurcate şi 

spinoase, scorburi aflate la înălţime etc. 

Un lucru puţin cunoscut este faptul că râsul poate fi domesticit. În asemenea cazuri el manifestă 

o fidelitate de câine faţă de cel ce l-a crescut, chiar dacă i se lasă multă libertate. 

         Altă caracteristică ciudată a râsului este ura sa faţă de pisica sălbatică pe care o vânează cu 

înverşunare, până la exterminare. 

Ca urmare, arealele celor două animale nu se pot suprapune decât parţial şi temporar. 

Felină puternică şi singuratică, râsul are nevoie de un areal foarte mare (2400 - 2500 de hectare), de 

circa 10 ori mai mult decât un urs brun. Acest lucru se datorează şi faptului că, spre deosebire de 

urs, care este omnivor, râsul are o alimentaţie aproape exclusiv carnivoră. 

Denumirea  
Unii lingvişti au speculat privind originea numelui dat acestei feline, căutând a-i găsi o origine 

slavă. Acest lucru este în contradicţie cu toate mărturiile folclorice şi istorice, care leagă numele 

râsului de "a râde", senzaţie creată în trecut de chipul animalului, care - din pricina favoriţilor - pare 

a zâmbi în permanenţă. 

De asemenea, ghiarele şi dinţii de râs erau priviţi ca trofeu, iar carnea ca delicateasă la ospeţele 

cele mai alese.Astăzi, desigur, este un animal ocrotit de lege, vânatul său fiind interzis. 

Fiind un animal de vânătoare, râsul are rolul său în ecologia oricărui sistem, fiind o parte a 

oricărui lanţ trofic de pe areale extinse. Râsul, alături de celelalte carnivore, asigură sănătatea 

sistemului ecologic prin eliminarea acelor animale care au fost capturate pentru că sunt mai slabe. 

De asemenea, prin funcţia sa necrofagă, râsul contribuie la stoparea propagării unor posibile boli 

sau infecţii, datorită putrefacţiei unor cadavre. 

Fiind un animal sălbatic cu rolul său bine precizat în fauna României, trebuie să se bucure de 

protecţia oricărui iubitor al naturii, fiind un tezaur în pericol de dispariţie. 
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Parcul Naţional Grădiştea Muncelului-Cioclivina 
                                                        

Autor: Alexandra Preda   

Profesor coordonator: Venera Georgescu 

Şcoala cu clasele I-VIII  “Rareş Vodă“  Ploieşti 
 

 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului – 

Cioclovina reprezintă o arie naturală protejată cu 

statut de parc natural, al cărui scop este protecţia 

şi conservarea unor habitate şi specii naturale 

importante sub aspect floristic, faunistic, 

forestier, hidrologic, geologic, speologic, 

paleontologic sau pedologic. Parcul este destinat 

gospodăririi durabile a resurselor naturale, 

conservării peisajului şi tradiţiilor locale, punerii 

în valoare şi conservării vestigiilor arheologice 

de importanţă deosebită localizate în teritoriul 

respectiv, precum şi  încurajării turismului bazat 

pe aceste valori.. Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului-Cioclovina prezintă un relief fragmentat de râuri puternice care au săpat adânc în 

calcarele care străjuiesc prin formele de relief create, marele complex de cetăţi dacice din munţii 

Orăştiei. 

Pentru cine cutreieră pentru prima oară Valea Grădiştei cu împrejurimile ei montane, 

peisajul devine deosebit de încântător prin varietatea reliefului, prin îmbinarea trecutului istoric 

îndepărtat dacic, probat aici prin atâtea mărturii interesante, cu prezentul înnoitor, dinamic, prin 

coloritul etnografic atât de specific satelor de aici. Zona ne apare de un vădit interes turistic şi prin 

accea că ea înglobează o zonă montană de mare atracţie pentru iubitorii de drumeţie unde, alături de 

vestigiile trecutului, întâlnim un peisaj natural de neîntrecută frumuseţe. 

Pe lângă peisajul dacic pe care l-am descris in partea dinspre apus, dincolo de platforma 

Luncanilor se găsesc forme de relief calcaroase care iţi taie răsuflarea prin unicitatea si frumuseţea 

lor, parcă sculptată anume. În acestă zonă se găseşte un peisaj impădurit, in care se interpătrund 

văile adânci si peşterile, care acum 26000 de ani au oferit adăpost strămoşilor noştrii. În prezent în 

zonă se pot vedea multe sate, cu gospodării răsfirate pe culmile muntoase, bogat scăldate de razele 

soarelui si cu pământuri de o deosebită bogaţie minerală. Datorită amplasării lor, peşterile sunt 

accesibile turiştilor, principalele atracţii fiind peşterile: Cioclovina Uscată, Cioclovina cu Apă, 

Şura-Mare, Şura-Mică, Bordu Mare, Tecuri, Bolii. 

 

Geologie:  
Din punct de vedere geologic Munţii Sebeşului şi Orăştiei fac parte din Munţii Şureanu care 

formează partea nord – vestică a Carpaţilor Meridionali. Formaţiunile cele mai vechi din Carpaţii 

Meridionali sunt de vârstă Precambrian Superior - Paleozoic şi aparţin celor două unităţi majore : 

Autohtonul Danubian şi Pânza Getică. Structura geologică a masivului Şureanu aparţine în 

întregime Pânzei Getice (Domeniul Getic). 

În parc este localizat sistemul celor 8 cetăţi fortificate din jurul capitalei politice, culturale şi 

religioase a Daciei antice, Sarmizegetusa. Complexul antic constituie, practic, unul dintre 

obiectivele principale ale conservării în Parcul Natural Grădiştea Muncelului a Cioclovina. 

Cercetarea siturilor arheologice din zona este în curs , săpăturile scoţând la iveală, an de an, noi 

dovezi privind locuirea acestor munţi din cele mai vechi timpuri . 
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Flora:  

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este situat în zona nemorală, având o 

însemnată valoare floristică. Dintre speciile endemice întâlnite aici, menţionăm: crucea-voinicului 

(Hepatica transsilvanica), cimbrişorul (Thymus comosus), brusturul negru (Symphytum cordatum)  

 
şi Sorbus borbasii. În cuprinsul parcului se întâlnesc numeroşi taxoni rari, dintre care: Sesleria 

rigidă (coada iepurelui) etc. 

 

Fauna:  
 

 

Parcul Natural Grădiştea 

Muncelului-Cioclovina adăposteşte o mare varietate 

de specii caracteristice reliefului montan si carstic, 

reprezentată de carnivore mari (urşi, lupi şi râşi), cervide 

(cerbul carpatin şi căpriorul), pisica sălbatică, bursuc şi de alte 

specii, care pot satisface cerinţele observatorilor de viaţă 

sălbatică. Peştera Şura Mare adăpostea între anii 1960 - 1970 

una din cele mai mari colonii în hibernare din Europa, însumând peste 100.000 de indivizi de 

Pipistrellus pipistrellus şi Miniopterus schreibersii. 
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Pestera Cioclovina Uscată  
 

Este cea mai importantă peşteră a bazinului ,datorită descoperirilor de excepţie care au avut 

loc aici: descoperirea celui mai vechi craniu de Homo Sapiens Fosilis din România,  

 
descrierea în premieră a unui nou mineral fosfatic –Ardealitul – au fost descoperite patru strate 

paleolitice suprapuse , unul din cele mai mari depozite de guano –fosfat din lume , cel mai mare 

monocristal de calcit din România etc.  

 
 

Această peşteră are cel mai mare potenţial din zonă , datorită modului complex de formare. 

Partea a doua se află într-o perfectă stare de conservare datorită accesului destul de dificil.  

Această parte se distinge prin marea bogăţie de formaţiuni , dar cea mai impresionantă este 

Sala Mare de după Horn , care se distinge prin bogăţia de speleoteme atât comune, cât şi din cele 

mai rare , printre care şi monocristalul de calcit de 113cm. Peştera avea iniţial 763 m, dar 

actualmente are o dezvoltare de 2002m . 
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