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Geometrie plana  ş i î n şpat iu 
Coman Andreea 
Școala cu cls. I-VIII „Rareș Vodă” Ploiești 
Prof. Îndrumător: Badea Daniela 
          

 "Natura vorbeşte în limba matematicii; literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi 

alte figuri matematice."  (Galileo Galilei) 

    Matematica, zeiţă a tuturor ştiinţelor, muzică de vis, a patruns tot mai mult 

in cotidian ,reuşind să ajungă o limbă de circulaţie. 

    Matematica nu este un simplu joc , o simplă scriere ci o întreagă înşiruire a 

diferitelor teoreme şi axiome demonstrate, pe care marii  

 matematicieni le-au descoperit. 

         Astfel, aceasta limbă a viitorului, este şi va fii conditia existenţei logicii   

oamenilor. 

    

 PROBLEMA 1: 

  Se dă un paralelogram ABCD. Notăm cu   ,   , 

  ,    mijloacele laturilor AB, BC, CD, DA. 

Notăm cu E şi F intersecţia diagonalei AC  cu 

    şi    , iar cu F şi H intersecţiile diagonalei 

BD cu      şi     . Să se arate că:                                    

 a)Figura EFGH este un paralelogram având 

laturile sale paralele cu laturile 

paralelogramului dat.   

b)Lungimile laturilor EF şi FG sunt a treia 

parte din lungimile AB şi BC .        

   c) Punctul E se mai află pe     iar punctul F pe 

   .      

d) 
  

   
=
  

   
=
  

   
=
  

  
=2. 

 

  SOLUŢIA: 

a) Notăm cu O intersecţia diagonalelor AC şi BD . Avem          . În triunghiul CED avem : 

          CG=GE, În triunghiul AGB 

avem AE=GE AE=EG=GC. De asemenea, OG=OE Analog, BF=FH=HD, FO=OH.                                                                                        

  Deci, FGHE este un paralelogram căci diagonalele se înjumătăţesc. 

b)  OA =30E; OD=30H; EH AD, la fel 3EF=AB. 

c) În triunghiul ABD segmentele AO şi       sunt mediane, deci E este centrul lui de greutate şi 

OA=30E. Idem     =3E                    

  În triunghiul ABC, BO şi      sunt mediane, deci şi AF va fi mediana şi va trece deci prin    . 

d) Avem CF=2   ; AF=2   ; DE=2      CG=GE=EA şi CE=2EA. 

 

PROBLEMA 2: 

 

Doua cercuri de raze R şi r , (R<2r), sunt tangent de aceeaşi parte a dreptei AD în punctul A. O 

paralelă dusă la dreapta AD taie linia centrelor in Q, cercul de raza r in B şi cercul de raza R în  

C (B şi C fiind de aceeaşi parte a liniei centrelor. 
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a) Să se calculeze raportul (  
  
)
 
 în funcţie de R şi r. 

b) Să se calculeze suma    +   în funcţie de r şi R şi să de arate că dacă în particular punctul 

Q coincide cu unul din centrele celor două cercuri, atunci     +    =2Rr. 

     SOLUTIE: 

a) Fie    ,    respectiv centrele cercurilor de  raze R şi r. Teorema catetei, 

în triunghiurile ABE ,AC   dă :           şi    =      . Deci 

(  
  
)
 
=
  

   
=
  

  
=
 

 
. 

b) Teorema înălţimii în triunghiurile dreptunghice ABE, AC   dă: 

   =QE  QA;    =Q      şi adunându-le obţinem:      

    

               

Dar QE=2r-QA, Q  =2R+QA şi deci 

    +   =QA(2r+2R-2QA).Q  +   =QA(QE+Q  )  

Dar QE=2r-QA, Q  =2R+QA şi deci    +   =QA(2r+2R-

2QA).  

Daca Q coincide cu    atunci QA =    =R şi (2) devine: 

   +   =2Rr 

Analog, daca Q coincide cu   , avem QA=   =r şi relaţia este 

aceeaşi. 

                                                                                       

PROBLEMA 3: 

  

   Se consideră triunghiul ABC cu ortocentrul H. Prin punctele A şi H se duc paralele,iar 

prin B şi C, o altă pereche de drepte paralele perpendiculare pe primele.Se formează 

astfel dreptunghiul MNPQ căruia i se curcumscrie cercul (O). Să se demonstreze că : 

a) Diagonalele dreptungiului MNPQ trec prin picioarele inaltimilor BH şi  CH.   

b) Cercul (O) trece printr-un punct fix. 

c) Locul punctului O  este cercul Euler al triunghiului ABC. 

 

SOLUTIE:                                                                                                                                                                             

Fie RFG triunghiul ortic al triunghiului ABC . Din 

patrulaterele inscriptibile AMBF şi HCPF se deduc 

egalităţile:  AFM= AMB  şi  CFP= PHC. 

Cum  PHC=  AMB, ca unghiuri cu laturile 

perpendiculare ,rezultă  AFM= CFP, ceea ce 

dovedeşte  coliniaritatea punctelor M, F,P. Analog se 

poate arăta că şi punctele N, G, Q sunt coliniare. 

             Pe de altă parte, din patrulatelele inscriptibile 

PHRC şi AMPR se deduc egalităţile: ARP=  HCP şi  

 ARM= ABM. 

       Cum  HCP= BAM , ca unghiuri cu laturile perpendiculare, rezultă: 

 MRP= ARM+ ARP= ABM+ BAM=90  . 

   

 

Bibliografiie: Culegerea ,,Geometrie plana şi in spaţiu pentru admiterea in facultate”                                                                                                                                         
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Pitagora şi Teorema şa  

Realizat de Neacsu Adrian din cls.a VI-a  
Scoala “Rares Voda” Ploiesti 
Prof.coordonator Dumitrache Ion 
 

Cine a fost Pitagora?  
 

Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - d. circa. 495 î.Hr.)a fost 

un filozof și matematician grec, originar din insula 

Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la 

baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. 

A fost și conducătorul partidului aristocratic din 

Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. 

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice 

și a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile 

și descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine 

de cele ale discipolilor apropiați. 

Pitagora a fost un mare educator și învățător al 

spiritului grecesc și se spune că a fost și un atlet 

puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, 

filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și 

comandanților militari etc. 

Pitagora era ionian, originar din insula Samos, dar a 

emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintîi școală italică a 

Greciei antice. 

Prin traditie lui i se atribuie urmatoarele descoperiri 

stiintifice importante: in geometrie - vestita teorema 

al lui Pitagora, precum si construirea unor poligoane 

si poliedre regulate; in astronomie si geografie - 

ideea ca Pamintul este o sfera care se roteste in jurul 

propriei sale axe si ca exista si alte lumi asemenea 

lui; in muzica - ca de lungimea coardei sau a 

flautului depinde sunetul pe care il produc ele. De 

asemenea Pitagora a descoperit tabla de inmultire si 

a introdus metoda de demonstrare in geometrie. 

 Teorema lui Pitagora este o teorema din geometria 

elementara, conform careea, intr-un triunghi 

dreptunghic, patratul lungimii ipotenuzei este egal cu 

suma patratelor lungimilor catetelor. Teorema a fost 

cunoscuta pina la Pitagora (secolul 6 i.e.n.), insa 

demonstrarea in forma generala i se atribuie lui 

Pitagora. 
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Teorema lui Pitagora 
Deși teorema se atribuie astăzi filozofului și matematicianului grec antic Pitagora, care a trăit în secolul al 

șaselea, îdC, se știe cu siguranță că a fost cunoscută de mai toate civilizațiile Pământului de-a lungul 

timpului: indienii antici, asiro-babilonieni, egiptenii antici, chinezii antici și alții. Subiectul acesta poate fi 

împărțit în trei: cunoașterea tripletelor pitagoreice (seturi de câte trei numere întregi care reprezintă 

lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic), cunoașterea teoremei propriu-zise, și cunoașterea unei 

demonstrații. 

Tripletele pitagoreice sunt cunoscute de foarte mult timp, ele fiind folosite pentru construirea unui unghi 

drept în condiții practice: o sfoară este marcată cu noduri aflate la anumite distanțe; formând din ea un 

triunghi (de exemplu de laturi 3, 4 și 5), acel triunghi va fi dreptunghic - metoda poate fi folosită de 

exemplu pentru a monta vertical catargul unui vas pe mare. 

Monumente megalitice de acum 6000 de ani (în Egipt) sau 4500 de ani (în Insulele Britanice) conțin 

triunghiuri dreptunghice cu laturi de lungimi numere întregi[2], dar aceasta nu înseamnă neapărat că cei 

care le-au construit cunoșteau teorema. De asemenea, scrieri vechi din Regatul Mijlociu Egiptean și din 

Mesopotamia menționează triplete pitagoreice. 

 

Sulba Sutra lui Baudhayana, scrisă în secolul 8 î.e.n. în India, conține o listă de triplete pitagoreice 

descoperite algebric, un enunț al teoremei, precum și o demonstrație pentru un triunghi dreptunghic 

isoscel. 

cercetători susțin că de aici s-ar fi putut inspira 

Pitagora, în timpul călătoriei sale în India. 

Pitagora (aproximativ 569 - 475 î.e.n.) a folosit metode algebrice pentru a construi triplete pitagoreice, 

conform lui Proclus. Acesta a scris însă între anii 410 și 485 e.n., adică 9 secole mai târziu. După Sir 

Thomas L. Heath, teorema nu i-a fost atribuită lui Pitagora timp de cinci secole după perioada în care 

acesta a trăit. Totuși, atunci când autori cum ar fi Plutarh și Cicero au vorbit despre teoremă ca fiind „a lui 

Pitagora”, au făcut-o ca și cum acesta era un lucru binecunoscut și de necontestat.                                                                                      
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LA GRANIŢA DINTRE GEOMETRIE ŞI ARTA  

Dumitru Andrei Daniel, cls VIII A 
C.N.”Jean Monnet” Ploieşti 
Coordonator Prof. Militaru Claudiu 

 

” Geometria este cuprinsă în artele plastice aşa cum gramatica este cuprinsă în arta scrisului” 

Guillaume Apollinaire 

 

Cele mai vechi urme ale geometriei se găsesc în Egiptul Antic şi Babylon, în jurul anului 3000 

î.e.n. Istoria geometriei urmăreşte evoluţia acestei ştiinţe care studiază relaţiile spaţiale din cele mai vechi 

timpuri, când oamenii au început să măsoare distanţele, ariile şi volumele, ca apoi să se ajungă la 

geometria clasică, în care accentul era pus pe construcţiile cu rigla şi compasul. 

Construcţiile geometrice cu rigla şi compasul se referă la trasarea unor anumite figuri geometrice 

şi determinarea unor elemente ale acestora utilizând numai rigla şi compasul. Aceste instrumente au fost 

alese prin tradiţie şi mai ales datorită faptului că sunt cele mai simple şi dau construcţii precise.Marele 

filozof Platon (427-347 î.Hr.) avea un cult deosebit pentru geometrie.Una din concepţiile lui Platon, 

rămase în vigoare şi astăzi, susţine că la realizarea figurilor geometrice trebuie utilizate doar rigla şi 

compasul.  

Pape - Carpantier, Marie (1815-1878) educator şi profesor a promovat metoda numita de ea 

"natural", dând o importanţă maximă intuiţiei sau unei experienţe directe a lucrurilor, şi a intereselor 

copilului.  În “Desenul explicat de  natură” în 1873, Carpantier scrie că „Punctul este în acelaşi timp şi 

materialul din care se compune linia şi capătul care o atrage fără încetare.Fiecare punct există până in 

momentul in care linia îl – atinge şi – l absoarbe.Apoi  ea îşi continuă mersul său spre puncte tot mai 

îndepartate pe care le atinge şi le depăşeşte succesiv. Această extensie perpetuă a liniei, alimentată fără 

încetare de punctele care renasc, este expansiunea perpetuă a activitaţii omului, alimentată neîntrerupt 

prin dorinţe, mergând de la ceea ce a realizat la ceea ce urmează sa realizeze; le atinge unele după 

altele, vazându-le cum se succed la fel de departe aşa cum se prelungeşte activitatea umană şi această 

linie geometrică până la inepuizabilul infinit...  

Caracterul moral la care se raportează linia curbă este delicateţea; caracterul căruia îi 

corespunde linia dreaptă este rigoarea. Prima, reprezintă cursul vieţii practice în toate necesităţile ei, 

raporturile cu cei apropiaţi, cei asemănători nouă, viaţa plină de menajamente pentu alţii, de concesii 

reciproce, de condescendenţă. Cealaltă, reprezintă viaţa teoretică, idealul, idea, indrazneala, 

independenţa absolută..... Linia curbă reprezintă graţia, bunăvoinţa, compătimirea. Sprijinindu se de 

linia curbă se dezvoltă conciliantă, simpatică. Ea se apleacă asupra tuturor necesitaților vieții noastre, 

se pretează la toate creațiile artistice ale imaginației noastre și se diversifică in mii de moduri pentru a 

satisface nevoile noastre și a încânta ochii..” 

Pornind de la această lectură să încercăm, privind în jur, să descoperim unde rigurozitatea liniei 

drepte se armonizează cu linia curbă. 

Decorarea şi ornamentul au fost evidente în civilizaţiile de la începutul istoriei, variind de la 

arhitectura Egiptului antic la lipsa aparentă de ornament a secolului 20 în arhitectura modernistă. În 

arhitectură şi artă decorativă, ornamentul este un element de decor folosit pentru a infrumuseta părţi ale 

unei clădiri sau ale unui obiect. O mare varietate de stiluri decorative şi de motive au fost dezvoltate 

pentru arhitectură şi arte aplicate, inclusiv ceramică, mobilier, ţesături. 

Constând din sau generate de forme geometrice simple, precum cerc, arc de cerc, şi pătrat, 

modelele geometrice au fost combinate, duplicate, intercalate, şi aranjate în combinaţii complexe.Au 

rămas reprezentări grafice şi figuri geometrice, mărturii ale primelor încercări ale omului de a înfrumuseţa 

prin artă. 

Astfel,”repertoriul” decorativ al populaţiilor protoistorice din epoca bronzului se rezumă la câteva 

semne : 
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   spirala       dubla spirală       soare I     soare II 

 

 

 

 

           roata      pătrat     triunghi                          trăznet 

Dezvoltarea şi perfecţionarea deopotrivă a 

materialelor folosite, a geometriei riglei şi a compasului, 

dar şi a cunoştinţelor de geometrie a celor ce încercau să 

creeze în domeniul artistic au condus la realizarea unor 

opere tot mai rafinate: dosebitele ornamente ale 

catedralelor, moscheelor, palatelor şi grădinilor din 

interiorul acestora ce încântă prin frumuseţea lor. 

Arhitectii mauri sunt bine cunoscuti pentru detaliile 

geometrice pe care le-au introdus in constructiile lor. 

Aceste constructii aveau la baza patrate, dreptunghiuri si 

alte forme geometrice derivate din aceeasi unitate si 

relatii exacte intre toate elementele.  

      Dale de 

perete in Myrtles în Alhambra 

 

Pavaj pe Piazza di Spagna în Sevilia   Plafonul suspendat în Alcazar de Sevilla 
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Decor generos pe fatada exterioara a Moscheea din Cordoba 

 

Cupola moscheei din Cordoba 

 

Maurits Cornelis Escher, pe numele sau complet, este unul 

dintre cei mai cunoscuţi (şi opera lui recunoscută din prima 

privire) artişti graficieni ai secolului trecut. M.C. Escher este 

obsedat de ideea de umplere a spaţiului încă din pruncie, care ia 

avânt după ce vizitează Spania şi în special Alhambra cu arta 

decorativă maură. Aici petrece foarte mult timp în a copia 

mozaicuri maure. Decoraţiunile de la Alhambra, ca şi toata 

opera lui Escher de altfel, sunt pline de geometrie. In 1924, 

după ce citeşte un articol al lui Geoge Polya în care sunt 

descrise 17 grupuri de simetrie care pot creea motive a caror 

repetiţie umplu planul, unele fiind inspirate din mozaicurile de 

la Alhambra, altele inspirate din forme de parchet şi 4 dintre ele 

creaţiile lui Polya, 

Escher incepe să işi 

construiască propria teorie în care foloseşte translaţia , reflecţia 

şi rotaţia motivelor elementare pentru umplerea planurilor. 

Astfel pentru creearea planurilor Escher descompune imaginea 

în forme geometrice ca apoi să o recompună în forme ale 

realităţii imediate (peşti, păsări, îngeri, demoni, etc.).  

Un loc special in opera lui Escher il joaca operele in care 

notiunea de limită joacă un rol important. Această nouă 

descoperire îl face pe Escher să deseneze aceleaşi motive în 

dimensiuni din ce în ce mai mici, mai intâi înspre centrul 

imaginii iar mai apoi spre marginea imaginei. In aceasta serie 

de lucrări intră Limita cercului III. 

Deşi aceste opere ale lui Escher sunt gândite până în cel 

mai intim detaliu din punct de vedere matematic ele sunt 

menite să bucure ochiul, sau cel puţin să-l incite. Dacă geometria funcţiona undeva în spatele artei, prin 

Escher geometria devine generatoare de artă , iar regulile abstracte şi seci sunt transpuse în imagine care 
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pot să sensibilizeze fiinţa umană, în felul acesta raţiunea 

pură matematică reuşind să fie transpusă în imagini la 

care omul se poate raporta uşor şi fără o pregătire 

anterioară extensivă. 

Construcţia elementelor de decor ce folosesc figuri 

geometrice se poate realiza, aşa cum am spus, cu ajutorul 

riglei şi compasului încă din cele mai vechi timpuri.  

De aceea, construcţia unor elemente de decor cu 

ajutorul riglei şi compasului se pot face atât în cadrul 

orelor de desen cât şi în cadrul orelor de matematică 

opţional.      

   Calea vietii III 

În finalul acestei prezentări, iată câteva construcţii 

de elemente de decor, cu ajutorul riglei şi compasului  : 

 

 

              

 

 

 

 

Iedera    colţ de elefant          bob de orez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Eflorescenţa                        Model grecesc 

 

         “În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi.” 

       Euclid 

 

Bibliografie: 

1. Construcţii cu rigla şi compasul, Ioan Dăncilă, Ed. Sigma, 2000 

2.Caleidoscop matematic, V.Bobancu, Ed. Albatros,1979 

3. http://www.mcescher.com 
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Geometrie plana  ş i î n şpat iu 
Coman Andreea 
Școala cu cls. I-VIII „Rareș Vodă” Ploiești 
Prof. Îndrumător: Badea Daniela 
          

 "Natura vorbeşte în limba matematicii; literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi 

alte figuri matematice."  (Galileo Galilei) 

    Matematica, zeiţă a tuturor ştiinţelor, muzică de vis, a patruns tot mai mult 

in cotidian ,reuşind să ajungă o limbă de circulaţie. 

    Matematica nu este un simplu joc , o simplă scriere ci o întreagă înşiruire a 

diferitelor teoreme şi axiome demonstrate, pe care marii  

 matematicieni le-au descoperit. 

         Astfel, aceasta limbă a viitorului, este şi va fii conditia existenţei logicii   

oamenilor. 

    

 PROBLEMA 1: 

  Se dă un paralelogram ABCD. Notăm cu   ,   , 

  ,    mijloacele laturilor AB, BC, CD, DA. 

Notăm cu E şi F intersecţia diagonalei AC  cu 

    şi    , iar cu F şi H intersecţiile diagonalei 

BD cu      şi     . Să se arate că:                                    

 a)Figura EFGH este un paralelogram având 

laturile sale paralele cu laturile 

paralelogramului dat.   

b)Lungimile laturilor EF şi FG sunt a treia 

parte din lungimile AB şi BC .        

   c) Punctul E se mai află pe     iar punctul F pe 

   .      

d) 
  

   
=
  

   
=
  

   
=
  

  
=2. 

 

  SOLUŢIA: 

a) Notăm cu O intersecţia diagonalelor AC şi BD . Avem          . În triunghiul CED avem : 

          CG=GE, În triunghiul AGB 

avem AE=GE AE=EG=GC. De asemenea, OG=OE Analog, BF=FH=HD, FO=OH.                                                                                        

  Deci, FGHE este un paralelogram căci diagonalele se înjumătăţesc. 

b)  OA =30E; OD=30H; EH AD, la fel 3EF=AB. 

c) În triunghiul ABD segmentele AO şi       sunt mediane, deci E este centrul lui de greutate şi 

OA=30E. Idem     =3E                    

  În triunghiul ABC, BO şi      sunt mediane, deci şi AF va fi mediana şi va trece deci prin    . 

d) Avem CF=2   ; AF=2   ; DE=2      CG=GE=EA şi CE=2EA. 

 

PROBLEMA 2: 

 

Doua cercuri de raze R şi r , (R<2r), sunt tangent de aceeaşi parte a dreptei AD în punctul A. O 

paralelă dusă la dreapta AD taie linia centrelor in Q, cercul de raza r in B şi cercul de raza R în  

C (B şi C fiind de aceeaşi parte a liniei centrelor. 
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a) Să se calculeze raportul (  
  
)
 
 în funcţie de R şi r. 

b) Să se calculeze suma    +   în funcţie de r şi R şi să de arate că dacă în particular punctul 

Q coincide cu unul din centrele celor două cercuri, atunci     +    =2Rr. 

     SOLUTIE: 

a) Fie    ,    respectiv centrele cercurilor de  raze R şi r. Teorema catetei, 

în triunghiurile ABE ,AC   dă :           şi    =      . Deci 

(  
  
)
 
=
  

   
=
  

  
=
 

 
. 

b) Teorema înălţimii în triunghiurile dreptunghice ABE, AC   dă: 

   =QE  QA;    =Q      şi adunându-le obţinem:      

    

               

Dar QE=2r-QA, Q  =2R+QA şi deci 

    +   =QA(2r+2R-2QA).Q  +   =QA(QE+Q  )  

Dar QE=2r-QA, Q  =2R+QA şi deci    +   =QA(2r+2R-

2QA).  

Daca Q coincide cu    atunci QA =    =R şi (2) devine: 

   +   =2Rr 

Analog, daca Q coincide cu   , avem QA=   =r şi relaţia este 

aceeaşi. 

                                                                                       

PROBLEMA 3: 

  

   Se consideră triunghiul ABC cu ortocentrul H. Prin punctele A şi H se duc paralele,iar 

prin B şi C, o altă pereche de drepte paralele perpendiculare pe primele.Se formează 

astfel dreptunghiul MNPQ căruia i se curcumscrie cercul (O). Să se demonstreze că : 

a) Diagonalele dreptungiului MNPQ trec prin picioarele inaltimilor BH şi  CH.   

b) Cercul (O) trece printr-un punct fix. 

c) Locul punctului O  este cercul Euler al triunghiului ABC. 

 

SOLUTIE:                                                                                                                                                                             

Fie RFG triunghiul ortic al triunghiului ABC . Din 

patrulaterele inscriptibile AMBF şi HCPF se deduc 

egalităţile:  AFM= AMB  şi  CFP= PHC. 

Cum  PHC=  AMB, ca unghiuri cu laturile 

perpendiculare ,rezultă  AFM= CFP, ceea ce 

dovedeşte  coliniaritatea punctelor M, F,P. Analog se 

poate arăta că şi punctele N, G, Q sunt coliniare. 

             Pe de altă parte, din patrulatelele inscriptibile 

PHRC şi AMPR se deduc egalităţile: ARP=  HCP şi  

 ARM= ABM. 

       Cum  HCP= BAM , ca unghiuri cu laturile perpendiculare, rezultă: 

 MRP= ARM+ ARP= ABM+ BAM=90  . 

   

 

Bibliografiie: Culegerea ,,Geometrie plana şi in spaţiu pentru admiterea in facultate”                                                                                                                                         
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Pitagora şi Teorema şa  

Realizat de Neacsu Adrian din cls.a VI-a  
Scoala “Rares Voda” Ploiesti 
Prof.coordonator Dumitrache Ion 
 

Cine a fost Pitagora?  
 

Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - d. circa. 495 î.Hr.)a fost 

un filozof și matematician grec, originar din insula 

Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la 

baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. 

A fost și conducătorul partidului aristocratic din 

Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. 

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice 

și a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile 

și descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine 

de cele ale discipolilor apropiați. 

Pitagora a fost un mare educator și învățător al 

spiritului grecesc și se spune că a fost și un atlet 

puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, 

filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și 

comandanților militari etc. 

Pitagora era ionian, originar din insula Samos, dar a 

emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintîi școală italică a 

Greciei antice. 

Prin traditie lui i se atribuie urmatoarele descoperiri 

stiintifice importante: in geometrie - vestita teorema 

al lui Pitagora, precum si construirea unor poligoane 

si poliedre regulate; in astronomie si geografie - 

ideea ca Pamintul este o sfera care se roteste in jurul 

propriei sale axe si ca exista si alte lumi asemenea 

lui; in muzica - ca de lungimea coardei sau a 

flautului depinde sunetul pe care il produc ele. De 

asemenea Pitagora a descoperit tabla de inmultire si 

a introdus metoda de demonstrare in geometrie. 

 Teorema lui Pitagora este o teorema din geometria 

elementara, conform careea, intr-un triunghi 

dreptunghic, patratul lungimii ipotenuzei este egal cu 

suma patratelor lungimilor catetelor. Teorema a fost 

cunoscuta pina la Pitagora (secolul 6 i.e.n.), insa 

demonstrarea in forma generala i se atribuie lui 

Pitagora. 
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Teorema lui Pitagora 
Deși teorema se atribuie astăzi filozofului și matematicianului grec antic Pitagora, care a trăit în secolul al 

șaselea, îdC, se știe cu siguranță că a fost cunoscută de mai toate civilizațiile Pământului de-a lungul 

timpului: indienii antici, asiro-babilonieni, egiptenii antici, chinezii antici și alții. Subiectul acesta poate fi 

împărțit în trei: cunoașterea tripletelor pitagoreice (seturi de câte trei numere întregi care reprezintă 

lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic), cunoașterea teoremei propriu-zise, și cunoașterea unei 

demonstrații. 

Tripletele pitagoreice sunt cunoscute de foarte mult timp, ele fiind folosite pentru construirea unui unghi 

drept în condiții practice: o sfoară este marcată cu noduri aflate la anumite distanțe; formând din ea un 

triunghi (de exemplu de laturi 3, 4 și 5), acel triunghi va fi dreptunghic - metoda poate fi folosită de 

exemplu pentru a monta vertical catargul unui vas pe mare. 

Monumente megalitice de acum 6000 de ani (în Egipt) sau 4500 de ani (în Insulele Britanice) conțin 

triunghiuri dreptunghice cu laturi de lungimi numere întregi[2], dar aceasta nu înseamnă neapărat că cei 

care le-au construit cunoșteau teorema. De asemenea, scrieri vechi din Regatul Mijlociu Egiptean și din 

Mesopotamia menționează triplete pitagoreice. 

 

Sulba Sutra lui Baudhayana, scrisă în secolul 8 î.e.n. în India, conține o listă de triplete pitagoreice 

descoperite algebric, un enunț al teoremei, precum și o demonstrație pentru un triunghi dreptunghic 

isoscel. 

cercetători susțin că de aici s-ar fi putut inspira 

Pitagora, în timpul călătoriei sale în India. 

Pitagora (aproximativ 569 - 475 î.e.n.) a folosit metode algebrice pentru a construi triplete pitagoreice, 

conform lui Proclus. Acesta a scris însă între anii 410 și 485 e.n., adică 9 secole mai târziu. După Sir 

Thomas L. Heath, teorema nu i-a fost atribuită lui Pitagora timp de cinci secole după perioada în care 

acesta a trăit. Totuși, atunci când autori cum ar fi Plutarh și Cicero au vorbit despre teoremă ca fiind „a lui 

Pitagora”, au făcut-o ca și cum acesta era un lucru binecunoscut și de necontestat.                                                                                      
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LA GRANIŢA DINTRE GEOMETRIE ŞI ARTA  

Dumitru Andrei Daniel, cls VIII A 
C.N.”Jean Monnet” Ploieşti 
Coordonator Prof. Militaru Claudiu 

 

” Geometria este cuprinsă în artele plastice aşa cum gramatica este cuprinsă în arta scrisului” 

Guillaume Apollinaire 

 

Cele mai vechi urme ale geometriei se găsesc în Egiptul Antic şi Babylon, în jurul anului 3000 

î.e.n. Istoria geometriei urmăreşte evoluţia acestei ştiinţe care studiază relaţiile spaţiale din cele mai vechi 

timpuri, când oamenii au început să măsoare distanţele, ariile şi volumele, ca apoi să se ajungă la 

geometria clasică, în care accentul era pus pe construcţiile cu rigla şi compasul. 

Construcţiile geometrice cu rigla şi compasul se referă la trasarea unor anumite figuri geometrice 

şi determinarea unor elemente ale acestora utilizând numai rigla şi compasul. Aceste instrumente au fost 

alese prin tradiţie şi mai ales datorită faptului că sunt cele mai simple şi dau construcţii precise.Marele 

filozof Platon (427-347 î.Hr.) avea un cult deosebit pentru geometrie.Una din concepţiile lui Platon, 

rămase în vigoare şi astăzi, susţine că la realizarea figurilor geometrice trebuie utilizate doar rigla şi 

compasul.  

Pape - Carpantier, Marie (1815-1878) educator şi profesor a promovat metoda numita de ea 

"natural", dând o importanţă maximă intuiţiei sau unei experienţe directe a lucrurilor, şi a intereselor 

copilului.  În “Desenul explicat de  natură” în 1873, Carpantier scrie că „Punctul este în acelaşi timp şi 

materialul din care se compune linia şi capătul care o atrage fără încetare.Fiecare punct există până in 

momentul in care linia îl – atinge şi – l absoarbe.Apoi  ea îşi continuă mersul său spre puncte tot mai 

îndepartate pe care le atinge şi le depăşeşte succesiv. Această extensie perpetuă a liniei, alimentată fără 

încetare de punctele care renasc, este expansiunea perpetuă a activitaţii omului, alimentată neîntrerupt 

prin dorinţe, mergând de la ceea ce a realizat la ceea ce urmează sa realizeze; le atinge unele după 

altele, vazându-le cum se succed la fel de departe aşa cum se prelungeşte activitatea umană şi această 

linie geometrică până la inepuizabilul infinit...  

Caracterul moral la care se raportează linia curbă este delicateţea; caracterul căruia îi 

corespunde linia dreaptă este rigoarea. Prima, reprezintă cursul vieţii practice în toate necesităţile ei, 

raporturile cu cei apropiaţi, cei asemănători nouă, viaţa plină de menajamente pentu alţii, de concesii 

reciproce, de condescendenţă. Cealaltă, reprezintă viaţa teoretică, idealul, idea, indrazneala, 

independenţa absolută..... Linia curbă reprezintă graţia, bunăvoinţa, compătimirea. Sprijinindu se de 

linia curbă se dezvoltă conciliantă, simpatică. Ea se apleacă asupra tuturor necesitaților vieții noastre, 

se pretează la toate creațiile artistice ale imaginației noastre și se diversifică in mii de moduri pentru a 

satisface nevoile noastre și a încânta ochii..” 

Pornind de la această lectură să încercăm, privind în jur, să descoperim unde rigurozitatea liniei 

drepte se armonizează cu linia curbă. 

Decorarea şi ornamentul au fost evidente în civilizaţiile de la începutul istoriei, variind de la 

arhitectura Egiptului antic la lipsa aparentă de ornament a secolului 20 în arhitectura modernistă. În 

arhitectură şi artă decorativă, ornamentul este un element de decor folosit pentru a infrumuseta părţi ale 

unei clădiri sau ale unui obiect. O mare varietate de stiluri decorative şi de motive au fost dezvoltate 

pentru arhitectură şi arte aplicate, inclusiv ceramică, mobilier, ţesături. 

Constând din sau generate de forme geometrice simple, precum cerc, arc de cerc, şi pătrat, 

modelele geometrice au fost combinate, duplicate, intercalate, şi aranjate în combinaţii complexe.Au 

rămas reprezentări grafice şi figuri geometrice, mărturii ale primelor încercări ale omului de a înfrumuseţa 

prin artă. 

Astfel,”repertoriul” decorativ al populaţiilor protoistorice din epoca bronzului se rezumă la câteva 

semne : 
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   spirala       dubla spirală       soare I     soare II 

 

 

 

 

           roata      pătrat     triunghi                          trăznet 

Dezvoltarea şi perfecţionarea deopotrivă a 

materialelor folosite, a geometriei riglei şi a compasului, 

dar şi a cunoştinţelor de geometrie a celor ce încercau să 

creeze în domeniul artistic au condus la realizarea unor 

opere tot mai rafinate: dosebitele ornamente ale 

catedralelor, moscheelor, palatelor şi grădinilor din 

interiorul acestora ce încântă prin frumuseţea lor. 

Arhitectii mauri sunt bine cunoscuti pentru detaliile 

geometrice pe care le-au introdus in constructiile lor. 

Aceste constructii aveau la baza patrate, dreptunghiuri si 

alte forme geometrice derivate din aceeasi unitate si 

relatii exacte intre toate elementele.  

      Dale de 

perete in Myrtles în Alhambra 

 

Pavaj pe Piazza di Spagna în Sevilia   Plafonul suspendat în Alcazar de Sevilla 
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Decor generos pe fatada exterioara a Moscheea din Cordoba 

 

Cupola moscheei din Cordoba 

 

Maurits Cornelis Escher, pe numele sau complet, este unul 

dintre cei mai cunoscuţi (şi opera lui recunoscută din prima 

privire) artişti graficieni ai secolului trecut. M.C. Escher este 

obsedat de ideea de umplere a spaţiului încă din pruncie, care ia 

avânt după ce vizitează Spania şi în special Alhambra cu arta 

decorativă maură. Aici petrece foarte mult timp în a copia 

mozaicuri maure. Decoraţiunile de la Alhambra, ca şi toata 

opera lui Escher de altfel, sunt pline de geometrie. In 1924, 

după ce citeşte un articol al lui Geoge Polya în care sunt 

descrise 17 grupuri de simetrie care pot creea motive a caror 

repetiţie umplu planul, unele fiind inspirate din mozaicurile de 

la Alhambra, altele inspirate din forme de parchet şi 4 dintre ele 

creaţiile lui Polya, 

Escher incepe să işi 

construiască propria teorie în care foloseşte translaţia , reflecţia 

şi rotaţia motivelor elementare pentru umplerea planurilor. 

Astfel pentru creearea planurilor Escher descompune imaginea 

în forme geometrice ca apoi să o recompună în forme ale 

realităţii imediate (peşti, păsări, îngeri, demoni, etc.).  

Un loc special in opera lui Escher il joaca operele in care 

notiunea de limită joacă un rol important. Această nouă 

descoperire îl face pe Escher să deseneze aceleaşi motive în 

dimensiuni din ce în ce mai mici, mai intâi înspre centrul 

imaginii iar mai apoi spre marginea imaginei. In aceasta serie 

de lucrări intră Limita cercului III. 

Deşi aceste opere ale lui Escher sunt gândite până în cel 

mai intim detaliu din punct de vedere matematic ele sunt 

menite să bucure ochiul, sau cel puţin să-l incite. Dacă geometria funcţiona undeva în spatele artei, prin 

Escher geometria devine generatoare de artă , iar regulile abstracte şi seci sunt transpuse în imagine care 
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pot să sensibilizeze fiinţa umană, în felul acesta raţiunea 

pură matematică reuşind să fie transpusă în imagini la 

care omul se poate raporta uşor şi fără o pregătire 

anterioară extensivă. 

Construcţia elementelor de decor ce folosesc figuri 

geometrice se poate realiza, aşa cum am spus, cu ajutorul 

riglei şi compasului încă din cele mai vechi timpuri.  

De aceea, construcţia unor elemente de decor cu 

ajutorul riglei şi compasului se pot face atât în cadrul 

orelor de desen cât şi în cadrul orelor de matematică 

opţional.      

   Calea vietii III 

În finalul acestei prezentări, iată câteva construcţii 

de elemente de decor, cu ajutorul riglei şi compasului  : 

 

 

              

 

 

 

 

Iedera    colţ de elefant          bob de orez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Eflorescenţa                        Model grecesc 

 

         “În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi.” 

       Euclid 

 

Bibliografie: 

1. Construcţii cu rigla şi compasul, Ioan Dăncilă, Ed. Sigma, 2000 

2.Caleidoscop matematic, V.Bobancu, Ed. Albatros,1979 

3. http://www.mcescher.com 

 

 

 

 

 

                                                     

http://www.mcescher.com/
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O problemă  măi deosebită ... 

Cernătescu Romina 
Şcoala cu clasele I-VIII Rotărăşti 
Comuna Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea 
Profesor îndrumător: Bologa Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fie tetraedrul OABC în care OA, OB, OC sunt perpendiculare două câte două. Să se arate că: 

a) Proiecţia lui O pe (ABC) coincide cu ortocentrul H al triunghiului ABC. 
 

b) Triunghiul ABC este ascuţitunghic. 
 

c)  

 

d) S
2

AOB = S
2
ABC  S2

HAB;   S
2
BOC = S

2
ABC  S2

HBC;   S
2

AOC = S
2

ABC  S2
HAC.  

 

e) S
2

ABC = S
2

OAB + S
2

OBC  + S
2

OCA. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

f) sin
2  + sin

2  + sin
2 = 1, unde , ,   sunt unghiurile pe care OH le face cu planele (OAB), 

(OBC), (OCA). 
 

g) , unde M, N, P sunt proiecţiile punctului D din interiorul triunghiului ABC 

pe (OBC), (OCA), (OAB). 

                       

                                                                        

 

                    
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

 

H 

B 

O 

A 

 

C 

A' 

B' 

C' 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluţie 

b)   , ,  

Adunate membru cu membru obţinem: 

 

, ,  . 

      De unde:  + ,  + ,  + , rezultă unghiurile 

triunghiului ABC sunt ascuţite. 

c) În triunghiul dreptunghic OAA' avem: AA'OH = OAOA',  rezultă  

        AA' OH
2
 = OA

2
OA'

2
  OA

2
 OH

2
 + OA'

2 OH
2 
= OA

2
OA'

2
 dar  

        

       dar  

Rezultă  

Împărţind ambii membri cu produsul  obţinem:  

 

Observaţie.  În probleme de calcul, OH se poate calcula din această formulă sau din 

 

   d)  cos∡ = .  

Analog se demonstrează celelalte. 

                  e)    Adunând cele trei egalităţi de la d) obţinem: 

           +  + =  

      f)     sin
2 + sin

2  + sin
2 = cos

2∡ +cos
2∡ +cos

2∡ =      

              =  

      g)    , 

             împărţind prin  , obţinem: 
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CONCURENŢA LINIILOR IMPORTANTE I N 
TRIUNGHI 

 

Elev:Solomie Roxana, Pall Cristina  
Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea 
Profesor îndrumător: Corina Nicoleta Negruţiu 
 

 

Introducere  
Lucrarea prezintă definiţia centrului de greutate, concurenţa medianelor unui triunghi şi 

concurenţa bisectoarelor unui triunghi. Se prezintă avantajul metodei vectoriale atunci când problema 

apelează doar la substructura vectorială a spaţiului punctual euclidian comparativ cu metoda sintetică. Din 

punctul de vedere a metodelor de rezolvare a problemelor de geometrie trebuie să stabilim la care dintre 

substructurile spaţiului euclidian punctual se referă conţinutul problemei. 

 
  

CONCURENŢA MEDIANELOR UNUI TRIUNGHI 

Definiţie: Se numeşte centru de greutate al unui triunghi punctul G pentru care  0 GCGBGA  

Teorema: G este unic. 

Dem: Fie G’ a. î. 

     

GGGG
GG

GGGGGG

GCGBGA

CGBGAGGCGB
GCGBdar

CGBGAG















0
03

03

0

0GCGBGA

GA
0GA 

0

 

 

Vectorul de poziţie al centrului de greutate al unui triunghi. 

G centru de greutate 0 CGBGAG  
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 CBAG

OCOBOAOG

OCOBOAOG

OCOBOAGOGCGBGA

OCGCGC

OBGOGB

OAGOGA

rrr
3

1
r                        

3

1
                        

3                        

3

                         

















 

 Obs: Gr  nu depinde de alegerea punctului O. 

Teoremă: Medianele unui triunghi sunt concurente. 

Fie ABC  şi M, N, P mijloacele laturilor (BC), (CA), (AB).  

Să se demonstreze că:  GCPBNAM   

Dem:  
Considerăm concurenţa a două dintre mediane şi arătăm că A,G,M sunt coliniare. 

Fie   GMGDGCGBGCPBN 2  

amparalelogr 

amparalelogr 

2

2

GAFB

GAEC

GPGFGBGA

GNGEGAGC





 

amparalelogr 
||

||
AEGF

GEAFGBAF

GFAEGCAE





   

 AMGcoliniareMGA

GMAG

GMGDGBGCAGAGAFAE







,,,                        

2                        

2

 

  GCPBNAM   medianele unui triunghi sunt concurente 

  G punctul de intersectie al medianelor 

 

Concurenta bisectoarelor 
Teoremă: Sa se demonstreze ca bisectoarele unui triunghi sunt concurente. 

 

Dem: 

1

1

AC AB
c

AC PB romb AC AB AP

AB AC
b

 

      

 

 

 

 

   

1 1 1

1

AI

,  vectori coliniari AI

AP AC AB AB AC bAB cAC
c b bc

AP bAB cAC
bc bAB cAC

bc
AI AP AP
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notam 

AI

analog BI

x
bc

x bAB cAC
BA BI IA BI AI

y cBC aBA




 
    

 

 

   1 0

BA ycBC yaBA xbAB xcAC

darBC BA AC

BA ycBA ycAC yaBA xbAB xcAC

yc ya xb BA yc xc AC

   

 

    

     

  

     

1 0

1 0 0

dar c 0, vectori necoliniari

yc ya xb

yc ya xb AB yc xc AC c y x y x

dar AB AC

   


         
 




 

 

1

1

1 1
AI

xb xa xc

x a b c

x bAB cAC
a b c a b c

  

  

   
   

 

 

  OACcABb
cba

OAAIOAOI 


   
1  

OI  ACcABbOAcOAbOAa
cba




1
      dar 

OCAOAC

OBAOAB




 

 

 

  pozitie de torul       vec
1

1
OI

1
OI

CBAI rcrbra
cba

r

OCcOBbOAa
cba

OCcAOcOBbAObOAcOAbOAa
cba
















 

relatia este simetrica in a,b,c, OCOBOA ,,  bisectoarele sunt concurente 

 

  Concluzie 
Se prezintă avantajul metodei vectoriale atunci când problema apelează doar la substructura 

vectorială a spaţiului punctual euclidian comparativ cu metoda sintetică. Din punctul de vedere a 

metodelor de rezolvare a problemelor de geometrie trebuie să stabilim la care dintre substructurile 

spaţiului euclidian punctual se referă conţinutul problemei.   

 

Bibliografie 
[1]  ALBU,A.C., DRAGOS,P.  Geometrie cu coordonate, Editura Eurobit Timisoara, 1997 

[2]  ION si colaboratori Ghidul profesorului de matematica, Editura Sigma Bucuresti, 2004 
[3]  BANEA,H.  Metodica predarii matematicii, Editura Paralela 45, Pitesti, 1998 
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DESPRE NUMĂ RUL DE ĂUR 

 

 Elevi: Bonţoiu Mǎdǎlina-clasa a XI-a A 
           Bucur Gabriela –clasa a X-a B 
 Profesor Voiculescu Carmen-Elena 
 Centrul Şcolar nr.3,Bucureşti  

 

      Ideea cǎ universul e guvernat de numere a 

fascinat, începând cu Pitagora, pe matematicieni, 

fizicieni, filozofi sau teologi. Probabil cǎ nici un 

numǎr nu ilustreazǎ mai bine aceastǎ idee şi nu a 

fost înconjurat de atâta faimǎ şi mister ca numǎrul 

phi, cunoscut şi sub numele de „secţiunea de aur“. 

Definit de Euclid cu mai bine de doua mii de ani în 

urmǎ, phi (1,618...) pare implicat peste tot în 

naturǎ: de la cochiliile melcilor si dispunerea 

petalelor florilor, pânǎ la forma galaxiilor. Nici 

artele plastice sau muzica nu rǎmân în afara „razei 

de acţiune“ a uimitorului numǎr. S-au fǎcut 

nenumǎrate speculaţii despre prezenta Secţiunii de 

aur în construcţia piramidelor sau a Partenonului, 

ori în picturile lui Leonardo da Vinci. 

     Numǎrul de aur, secţiunea de aur, proporţia divinǎ 

şi multe alte apelative mistice  sunt nume care desemneazǎ de fapt un raport aritmetic, raport care nu este 

nici mǎsurǎ, nici dimensiune. Numǎrul de aur este raportul a douǎ mǎrimi omogene. Despre acest numǎr 

au fost scrise mii de pagini; el este un numǎr cunoscut din timpuri imemoriale şi a fost folosit de cǎtre 

pictorii Renaşterii, la catedralele gotice, la faţadele templelor greceşti şi se regǎseşte chiar şi în inima 

marii Piramide. Se spune cǎ a fost transmis ca un secret universal şi imuabil, nefiind considerat numǎr 

deoarece doar întregii erau consideraţi numere de cǎtre greci. 

     Numǎrul de aur se regǎseşte în foarte 

multe opere de artǎ, în special tablouri, 

acestea fiind concepute dupǎ regulile 

proporţiei divine (expresie folositǎ in 

1509 de cǎtre Leonardo Da Vinci): 

Salvador Dali în Cina cea de Tainǎ, 

Mondrian în Compoziţie sau Seurat în 

Circul sunt câteva exemple de pictori 

care au folosit aceastǎ proporţie. Spre 

exemplu, liniile orizontale trasate în 

tabloul Circul au mǎrimi proporţionale 

cu numǎrul Φ.  In aceeaşi picturǎ se 

regǎseşte dreptunghiul de aur . 
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    S-a demonstrat cǎ artiştii îşi împǎrţeau pânza în optimi ceea ce 

este simplu, apoi în 4/8 şi 5/8, foarte aproape de numǎrul de aur (7 

miimi). Aceastǎ diferenţǎ micǎ a fost de ajuns pentru a-i face pe 

unii sǎ viseze şi a declanşat multe pasiuni pentru cercetarea 

proporţiei de aur, pasiuni care s-au domolit între timp pentru cǎ 

locul numǎrului de aur a fost luat de alte apariţii pe scena 

matematicii, apariţii care incitǎ mai mult imaginaţia cercetǎtorilor 

(fractalii etc). Proporţia de aur se regǎseşte şi în formatul colii 

utilizate atât de des în societatea contemporanǎ: formatul cel mai 

folosit este faimosul 29,7/21 care reprezintǎ dimensiunile colii A4, 

singurul format care pliat în douǎ pǎstreazǎ aceeaşi formǎ şi 

raportul √2. In acelaşi timp, numǎrul de aur are proprietǎţi 

matematice reale şi îl regǎsim oriunde avem o simetrie de ordin 5 : 

la iepurii lui Fibonacci, la pǎtratul cu latura de 8 (aria 64) care se 

decupeazǎ în patru pǎrţi , douǎ cate douǎ congruente şi care pot fi 

reconstruite într-un dreptunghi cu aria 65 etc. 

    Prezentǎm câteva proprietǎţi matematice ale numǎrului de aur. 

NUMĂRUL DE AUR- DEFINIŢIE 
     Numǎrul de aur este valoarea raportului a douǎ mǎrimi omogene. El se noteazǎ cu Φ şi este determinat 

printr-o proporţie. 

    Dacǎ a şi b sunt douǎ variabile, atunci avem: 

a/b=(a+b)/a  ↔  a/b=(a/a)+(b/a)  ↔  a/b=1+(b/a) 

    Pentru simplificare, notǎm x=a/b şi egalitatea devine: 

                                                        x=1+(1/x)  

                                                        x-1-(1/x)=0,x≠0 adicǎ 

x
2
-x-1=0 ecuaţie de gradul 2 care are rǎdǎcina pozitivǎ x=(1+√5)/2 

(aleg rǎdǎcina pozitivǎ pentru cǎ numǎrul de aur este raportul a douǎ lungimi,  deci este pozitiv). 

    Aceastǎ valoare obţinutǎ se noteazǎ cu Φ şi este aproximativ egalǎ cu 1,618. Notarea  numǎrului cu Φ a 

fost fǎcutǎ în onoarea sculptorului grec Phidias care l-a folosit în proporţiile Parthenonului din Atena. 

    În legǎturǎ cu numǎrul de aur, trebuie reţinute urmǎtoarele rezultate: 

Φ
2
-Φ-1=0 

Φ
2
= Φ+1 

1/Φ= Φ-1 

    Fǎrǎ a folosi rezolvarea ecuaţiei de gradul 2, putem demonstra cǎ 1/Φ= Φ-1: 

1/Φ=2/(1+√5)=2(1-√5)/(1-5)= (√5-1)/2= Φ-1 

    Din ecuaţiile anterioare, deducem  relaţiile : 

          x
2
=x+1 ↔ x=√(x+1)= √(1+x)= √(1+√(1+x))=.....(radicali continui) 

          x=1+(1/x)=1+(1/1+(1/x))=.....(fracţii continue) 

    Numǎrul de aur se poate scrie folosind o infinitate de radicali 

suprapuşi sau fracţii continue: 

Φ =√( Φ +1)= √(1+ Φ)= √(1+√(1+ Φ))=..... 

                                   Φ =1+(1/ Φ)=1+(1/1+(1/ Φ))=..... 

DESPRE DREPTUNGHIUL DE AUR 
     Dreptunghiul de aur este un dreptunghi în care raportul dintre 

lungime şi lǎţime este egal cu numǎrul de aur. Cum construim acest 

dreptunghi? Pornim de la un segment (laturǎ) de lungime ½  şi se 

deseneazǎ un triunghi dreptunghic cu catetele de 1 şi ½ . Folosind 

teorema lui Pitagora, deducem cǎ acest triunghi are ipotenuza  √5/2. In 

continuare construim dreptunghiul care are lungimile laturilor 

(1+√5)/2 si 1. 
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SPIRALA DREPTUNGHIULUI  DE AUR 
     Aceasta este o spiralǎ falsǎ pentru cǎ este formatǎ din arce de cerc 

şi nu se obţine printr-o variaţie continuǎ a razei. Totuşi conexiunile 

sunt perfecte deoarece sunt respectate condiţiile de tangenţǎ: centrele 

arcelor sunt  de fiecare datǎ situate pe aceeasi dreaptǎ perpendicularǎ 

pe tangentǎ. Curba obţinutǎ este cunoscutǎ ca spirala logaritmicǎ. Ea 

tinde cǎtre un punct Z numit centrul spiralei, rulându-se în jurul lui din 

ce în ce mai mult. Numitǎ şi spirala lui Bernoulli  ea are multe 

proprietǎţi matematice. Una dintre acestea afirmǎ cǎ lungimea 

segmentului care uneşte punctul Z cu un punct al curbei creşte în 

progresie geometricǎ. Lungimea razei vectoare se înmulţeşte cu 

numǎrul de aur de fiecare datǎ 

când direcţia sa face un sfert de 

rotaţie, iar unghiul pe care îl face 

segmentul cu oricare dintre direcţiile iniţiale, creşte în progresie 

aritmeticǎ. 

     Dacǎ în dreptunghiul de aur trasǎm diagonala de la vârful din 

dreapta sus la vârful din stânga jos, apoi de la vârful din stânga sus 

la vârful din dreapta jos al dreptunghiului de aur mai mic, punctul 

de intersecţie este punctul focal al tuturor dreptunghiurilor de aur 

mici. Mai mult de atât, raportul lungimilor celor douǎ diagonale 

este egal cu numǎrul de aur. Punctul focal al tuturor 

dreptunghiurilor de aur se mai numeşte şi ochiul lui Dumnezeu. 

ŞIRUL DREPTUNGHIURILOR DE AUR 
     Putem construi un şir al dreptunghiurilor de aur folosind urmǎtoarea regulǎ: 

 primul dreptunghi are laturile 1 şi Φ,raportul lor fiind Φ; 

 al doilea dreptunghi are laturile Φ-1 şi 1,adica 1/Φ şi 1,raportul lor fiind Φ; 

 al treilea dreptunghi are laturile 1-1/Φ şi 1/Φ, adicǎ 1/ Φ
2
 şi 1/Φ,raportul lor fiind Φ; 

 continuând procedeul,al n-lea dreptunghi are laturile 1/Φ
n-1

 şi 1/Φ
n-2

,raportul lor fiind Φ. 
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TRIUNGHIUL DE AUR 

 

 
     

 Acesta este un triunghi isoscel ale cǎrui unghiuri au mǎsurile de 72
0
,72

0
 şi 36

0
. Raportul dintre lungimea 

laturii mari şi lungimea laturii mici este egal cu numǎrul de aur. Se poate vorbi şi în acest caz despre 

spirala triunghiului de aur care este tot o spiralǎ falsǎ. 

      Demonstrǎm faptul cǎ raportul lungimilor laturilor este egal cu numǎrul de aur. 

A) In radiani, 72
0
=2π/5. 

Pentru calcularea lui cos(2π/5) se folosesc urmǎtoarele formule trigonometrice: 

                   cos
2
x+sin

2
x=1 

                         sin2x=2sinx∙cosx 

                         cos2x=2∙cos
2
x-1 

                         sin(a+b)=sina∙cosb+sinb∙cosa 

                   sin(π-a)=sina. 

 Notǎm cos(π/5)=x şi sin(π/5)=y şi obţinem: 

                         x
2
+ y

2
=1 

                         sin(2π/5)=2∙x∙y 

                         cos(2π/5)= 2∙x
2
-1 

                         sin(3π/5)=sin(5π-2π)/5=sin (π-(2π/5))=sin(2π/5) , deci 

2xy = 2 cos(π/5) sin(π/5) = sin(2π/5) = sin(3π/5) = sin(2π/5+ π/5) = sin(2π/5) cos(π/5)+ sin(π/5) cos(2π/5) 

= 2xyx+y(2∙x
2
-1) = 2x

2
 y+2y x

2
-y = 4 x

2
 y-y  ↔ 
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2xy = 4 x
2
 y-y ⁄ : y pentru cǎ y≠0  şi obţinem ecuaţia echivalentǎ 4 x

2
 -2x-1 = 0 a cǎrei soluţie pozitivǎ 

este   x = (1+√5)/4   adicǎ    cos(π/5) = (1+√5)/4. 

      În acest caz , cos(2π/5) = 2∙x
2
-1 = (-1+√5)/4. 

B) In triunghiul isoscel ABC folosim teorema cosinusurilor: 

                                     BC
2
= AB

2
+ AC

2
-2∙AB∙AC∙cos A , AB=AC 

                               BC
2
= 2∙AB

2
-2∙AB

2
∙cos 36

0
 

                               BC
2
= 2∙AB

2
(1-cos 36

0
) / : AB

2
 

                               (BC/AB)
2
=2(1-(1+√5)/4)=(3-√5)/2 

                               (AB/BC)
2
=2/(3-√5)= )=(3+√5)/2= Φ

2
 

Concluzia este cǎ  AB/BC=Φ . 

ŞIRUL TRIUNGHIURILOR DE AUR 
     Şirul triunghiurilor de aur se construieşte trasând bisectoarele unghiurilor de 72

0
. In triunghiul ABC 

ducem bisectoarea unghiului C , rezultând triunghiul AEC isoscel (AE=EC). Din teorema bisectoarei 

rezultǎ cǎ: 

                         AE/EB=AC/BC=Φ şi cum AE=EC obţinem  

                         AE/EB=EC/EB=Φ, deci ΔEBC este un triunghi de aur. 

     Continuând procedeul,se obţine şirul triunghiurilor de aur. 

O PROBLEMĂ CARE ARE LEGĂTURĂ CU TEMA 
     Eu dispun de  o anumitǎ sumǎ de bani (capital) pe care o investesc. Aceasta creşte în doi ani 

consecutivi cu un acelaşi procent, apoi scade cu acelaşi procent în al treilea an. La acest termen, 

verificând capitalul am constatat cǎ am suma iniţialǎ. Cu cât s-a multiplicat capitalul în primul an? Care 

este procentul investiţiei  capitalului în primii doi ani? Care este legǎtura problemei cu tema prezentatǎ? 

       Rǎspuns:  

Fie C variabila care reprezintǎ capitalul şi T% rata de investiţie, T pozitiv . Notez t = T/100. 

La sfârşitul primului an, capitalul creşte cu  T %, devenind C + t C =(1 + t ) C. 

La sfârşitul celui de-al doilea an capitalul (1 + t ) C creşte din nou cu  T % , adicǎ s-a înmulţit încǎ o datǎ 

cu (1+t) şi a devenit (1+ t) (1+ t) C = (1 + t)
2
 C. 

La sfârşitul celui de-al treilea an, noul capital (1 + t)
2
 C scade cu T %, adicǎ s-a înmulţit cu (1-t) şi devine 

(1 + t)
2
 (1 - t) C. Ştiind cǎ aceastǎ valoare este egalǎ cu valoarea iniţialǎ, rezolvǎm ecuaţia: 

(1 + t)
2
 (1 - t) C = C /: C nenul 

                                                        (1 + t)
2
 (1 - t)=1 

                                                        1 - t
2
 + t - t

3
 = 1 

                                                        - t
2
 + t - t

3
 = 0 /: t nenul, rezultând ecuaţia  

 t² + t - 1 = 0 care are soluţia pozitivǎ t=(-1+√5)/2 =(1+√5)/2-1= Φ – 1, deci t≈0,618 , iar rata este T≈61,8 

%. Cu alte cuvinte capitalul s-a multiplicat cu numǎrul de aur. 

    Cum t = Φ – 1, avem 1 + t = Φ şi  1 - t = 2 - Φ. La sfârşitul primilor doi ani capitalul s-a multiplicat cu 

(1 + t)
2
 = Φ

2
, iar la sfârşitul celui de-al treilea an s-a multiplicat cu (1 - t) = 2 – Φ. 

    Astfel , la sfârşitul celor 3 ani capitalul a fost multiplicat cu : 

Φ
2
 (2 - Φ) = (Φ + 1) (2 - Φ) =2Φ + 2 -Φ

2
 – Φ= Φ + 2 - Φ 

2
 =(Φ + 1) + 1 - Φ 

2
= Φ 

2
 + 1 - Φ 

2
=1 

Iatǎ de ce la sfârşitul celor trei ani voi regǎsi capitalul investit iniţial: el a fost multiplicat cu 1. 
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CLASE DE FUNCŢII CU PUNCT FIX 

Elev: BUJOR CRISTINAclasa a X-a 
Grup  Şcolar „ALEXANDRU CEL BUN” BOTOŞANI 
Profesor îndrumător: ANGELICA UNGUREANU 
 

O funcţie  f       are un punct fix        dacă   (   )     . 
Interpretare geometrică (fig.1): O funcţie are unul sau mai multe puncte fixe dacă graficul său 

intersectează o dată sau de mai multe ori prima bisectoare (dreapta de ecuaţie y=x )  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 1.(Teorema lui Knaster de punct fix)    

Fie   ,   -  ,   - o funcţie crescătoare. Atunci  f conţine un punct fix. 

 

Soluţie   Fie mulţimea   *  ,   -   ( )   +   
Deoarece  ( )     rezultă că      
Notez :          Atunci     ( )    ;  

f  fiind crescătoare se obţine  ( )   ( )    ( )    

⇒  ( ) este minorant al mulţimii A ⇒  ( )      ( )  

Din  ( )     şi  f  crescătoare ⇒  ( ( ))   ( ) ⇒  ( )     şi cum        ⇒  ( )     ( )  

Din (1) si (2)⇒  ( )    ,adică funcţia f  conţine un punct fix. 

 

Problema 2.(criteriu ca o funcţie continuă să aibă un punct fix)    

Fie   ,   -  ,   - o funcţie continuă. Atunci f  conţine cel puţin un punct fix. 

 

Soluţie   Fie funcţia auxiliară   ,   -  ,   -         ( )   ( )    ( )  ,   -  
Din  ( )     ( )     si  ( )     ( )    rezultă:  ( )   ( )   . 

Cum g este funţie continuă ⇒ ( )  ,   - a.i.  ( )    ⇒    ( )    ⇒ ( )    , adică funcţia f  

conţine un punct fix. 

 

Problema 3.   
 Fie f       o funcţie continuă. Daca      are puncte fixe, atunci si funcţia f  conţine cel puţin un punct 

fix. 

 

Soluţie  Presupunem prin reducere la absurd că  f nu are puncte fixe pe  , adică  ( )      ( )  
   
     Dar funcţia      este continuă  ⇒  are proprietatea lui Darboux, deci păstrează semn constant pe  .  

Y=f(x

) 

Y=x 
Y 

x O X2 X1 

Fig. 1 
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     Dacă         adică   ( )      ( )     ⇒  ( ( ))   ( )     din care obţinem 

  ( ( ))   ( )    ( )     adică      nu are puncte fixe, ceea ce contrazice ipoteza. 

     Pentru         se procedează analog. 

     În concluzie, funcţia  are puncte fixe. 

 

Problema 4.    
Fie f        , cu I interval,o funcţie cu  proprietatea lui Darboux, astfel încât  (   )( )    ( )    Să 
se demonstreze că  f are un punct fix. 

 

 Soluţie    Deoarece f  are proprietatea lui Darboux si           ,atunci  f este continuă şi strict 

monotonă. 

Presupunem că   ( )    ( )   . 
Atunci   ( )    ( )    sau  ( )    ( )   . 
Dacă  ( )    ( )    ⇒  ( ( ))   ( ) ( )    ⇒    ( )-contradicţie. 

Analog se ajunge la contradţie dacă   ( )    ( )   . 
În concluzie,  ( )    aşa incât   ( )    ,adică funcţia  f are cel puţin un punct  fix.  

 

Problema 5.  
 Se consideră funcţia  f       , continuă şi mărginită. Atunci  f are cel puţin un punct fix. 

 

Soluţie   Funcţia  f  fiind mărginită⇒ 

 ⇒ ( )    astfel încât      ( )    ( )     

Considerăm funcţia auxiliară  g         ( )   ( )    ( )   . 

Din: (  )   (  )       şi   ( )   ( )      obţinem   

    (  )   ( )    şi cum funcţia g este continuă⇒ 

  ⇒ ( )  ,    - aşa încât   ( )   ⇒  ( )     ⇒  ( )     

adică funcţia  f are cel puţin un punct fix. 

 

Problema 6.    
Fie f       o funcţie continuă şi periodică.Atunci  f este marginită şi conţine cel puţin un punct fix. 

 

Soluţie  Cum f este periodică, ( )    astfel  încât   (   )   ( ) ( )     
Deoarece  f  este continuă pe  , este continuă   pe ,   - , deci , conform teoremei  lui Weierstrass, este 

marginită şi işi atinge marginile  

 ⇒   ( )   (,   -) de unde rezultă că  f  este mărginită pe    

       ( ) fiind marginită, ( )    aşa încât  ( )  ,      -  
Notăm   ,      - şi observăm :  ( )   ( )     
Rezultă că funcţia f       are cel puţin un punct fix. 

 

Problema 7.     

Dacă         ,   -      este o funcţie continuă şi   ∫  ( )    
 

 
,  

atunci  ( )  (   ) astfel încât   ( )     
 

Soluţie    ∫  ( )    
 

 
    ⇒    ∫  ( )   

 

 

 

 
. 

Dar   
 

 
 ∫    

 

 
  , atunci ∫  ( )   

 

 
∫    
 

 
   ⇒ ∫ ( ( )   )  

 

 
     

Fie funcţia continuă    ,   -      , ( )   ( )    , ( )  ,   - 
Aplicând teorema de medie funcţiei g ⇒ 

⇒ ( )  (   ) aşa încât  ∫  ( )   
 

 
 ( )  ⇒ ∫ ( ( )   )  

 

 
  ( )    
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Dar  ∫ ( ( )   )  
 

 
   ⇒ 

⇒  ( )       ⇒    ( )     , adică funcţia  f are cel puţin un punct  fix. 

 

Observaţie     Problema poate fi generalizată astfel  

Fie   ,   -     o funcţie continuă ,cu proprietatea ca ∫  ( )   
     

 

 

 
. Să se arate ca există    

(   ) astfel încât  ( )   . 
 

Problema 8.  
  Fie   ,    -     o funcţie continuă  pe,    - şi  | ( )|     ( )  ,    -. 
Să se arate că f are un punct fix. 

 

Soluţie   Fie funcţia     ,    -      , ( )   ( )    , ( )  ,    -. 
Deoarece  | ( )|     ( )  ,    -  ⇒ 

   ( )   ( )       si :   (  )   (  )       de unde se obţine:   ( ) (  )   . 

Dacă   ( )    sau  (  )    , atunci punctul fix este     sau      . 

Presupunem că     ( ) (  )   . 

Cum g este continuă pe ,    - ⇒ ( )  (    ) aşa încât  ( )    ⇒ 

 ⇒  ( )     ⇒   ( )   , adică  f are cel puţin un punct fix. 
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Geometrie cu…foarfece 

Elev: Papuc Corina 
Clasa VII A 
Şcoala „Ioan Grigorescu” Ploieşti 
Prof. îndrumător: Gavriloiu Mihaela 
 

1. O problemă foarte simplă: reprodu pe o bucată de hârtie transparentă figura alăturată şi 

decupeaz-o. Printr-o singura taietură, obţine două bucăţi, astfel încât cu ele să poţi recontitui un pătrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. După ce ai obţinut pe hârtia transparentă figura din stânga, utilizeaza o singură tăietură, iar cu 

cele două bucăţi obţinute compune un pătrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taie “dreptunghiul” de mai jos in cinci bucăţi şi, cu ele, compune(contruieşte) un pătrat. 
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4. Poţi să reconstitui un pătrat decupând figura alăturată, alcătuită numai din arce de cerc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Din cauza unor arsuri, o pătură are o gaură ca in desenul din dreapta. Copiază acest desen, 

imaginează-ţi că este chiar pătura în cauză, decupeaz-o şi “coase-o” în mod avantajos, în aşa fel încât să 

obţii o pătură perfect dreptunghiulară, dar...fără găuri. 
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6. Efectuează două tăieturi în linie dreaptă, taie figura din stânga în aşa fel încât, cu cele trei părţi 

obţinute, să compui un pătrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Câte pătraţele măsoara aria suprafeţei gri? Te-ai gândit la o decupare convenabilă? 

 

 

 

 

8. Decupează convenabil triunghiul de mai jos astfel încât să poţi constitui cu el un dreptunghi. 
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INTELIGENT A ARTIFICIALA  

 

Elev Vărzaru Cristina 
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Roşiorii de Vede, Teleorman 
Profesor coordonator Udma Arleziana 
 

 

Inteligenţa artificială poate fi definită ca simularea inteligenţei umane procesată de maşini, în 

special, de sisteme de calcul. Acest domeniu a 

fost caracterizat de cercetări complexe în 

laboratoare şi, recent a devenit o parte a 

tehnologiei în aplicaţii comerciale.  

În ultimii ani au avut loc numeroase 

discuţii privind filozofia Inteligenţei artificiale şi 

rolul său în dezvoltarea tehnologiilor. S-au 

ridicat unele întrebări legate de avantajul 

tehnologic bazat pe Inteligenţa artificială:  

• în ce măsură maşinile inteligente fac parte 

din viaţa oamenilor? 

• se pot construi maşini cu conştiinţă? 

• dacă oamenii sunt capabili să construiască 

maşini cu adevărat inteligente cum le vor 

controla? 

• cine va deţine puterea, omul sau maşina? 

• avem cu nevoie de aceste maşini 

inteligente?  

Termenul de Inteligenţa Artificială este întâlnit azi în numeroase publicaţii tehnice, medicale, 

ştiinţifice, de obicei pentru aplicaţii, performanţe de care numai omul este capabil: jocuri de 

inteligenţă (şah, bridge), luarea unor decizii complexe fără intervenţia unui operator uman, 

recunoaşterea şi analiza vocii şi a imaginilor, traduceri dintr-o limbă în alta, etc.  

Principalul scop al Inteligenţei artificiale este de a imita întrutotul creierul uman în modul în care 

acesta gândeşte, răspunde şi interacţionează. Acest deziderat nu va fi atins foarte curând, creierul uman 

fiind încă o enigmă, aproape imposibil de analizat matematic şi tradus în limbaj maşină.  

În economia bazată pe cunoaştere există un enorm potenţial de utilizare a sistemelor 

inteligente.  

Tehnicile de programare automată şi ingineria cunoştinţelor vin în sprijinul 

managementului cunoştinţelor, tehnologia agenţilor software şi abordările bazate pe teoria jocurilor pot 

fi implicate în activităţi de comerţ electronic, data mining şi sistemele bazate pe raţionament pot fi 

folosite eficient în managementul relaţiilor cu clienţii.  

De exemplu, metodele de achiziţionare a cunoştinţelor promovate de inteligenţa artificiala, în 

special metodele pentru data mining, sunt aplicate pe scară largă în managementul cunoştinţelor 

în vederea identificării, formalizării şi evaluării cunoştinţelor organizaţionale.  

Crearea bazelor de cunoştinţe se sprijină frecvent pe metode de reprezentare a cunoştinţelor 

oferite de inteligenţă artificială şi pe elemente metodologice din domeniul realizării sistemelor 

software bazate pe cunoştinţe.  

Multe dintre conceptele şi instrumentele de inteligenţă artificială pot fi aplicate în 

managementul cunoştinţelor, inclusiv pentru stimularea proceselor de învăţare 

organizaţională.  

Ca orice alt sistem informatic, sistemele de inteligenţă artificială devin interesante în momentul 

în care pot realiza sarcini în mod mai eficient sau la un nivel calitativ mai înalt sau atunci când 
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exploatează oportunităţi neexplorate încă.  

Ceea ce conferă inteligenţa artificiale în acest moment este colectarea unor mari cantităţi de 

informaţii pentru folosirea acestora în scopul automatizării. Informaţii mai bune înseamnă decizii mai 

bune.  

Este însă din ce în ce mai greu să oferi informaţiile dorite la momentul dorit, calitatea lor 

în forma dorită, având în vedere cantităţile mari de informaţii din diferite surse. Este una din 

direcţiile de cercetare asupra căreia se concentrează inteligenţa artificială: anticiparea nevoilor de 

informaţie, găsirea acestora, distilarea şi prezentarea în mod 

corespunzător a informaţiilor dorite.  

Inteligenţa artificială înseamnă noi modalităţi de a 

interconecta persoane şi calculatoare, persoane şi cunoştinţe, 

persoane şi mediul fizic sau persoane între ele.  

În domeniul Inteligenţei Artificiale prin construirea 

primelor sisteme expert conceperea şi scrierea primului limbaj 

de programare logică (Limbajul Prolog) se oferă suportul pentru 

dezvoltarea şi utilizarea largă a metodelor şi tehnicilor 

Inteligenţei Artificiale în rezolvarea câtorva dintre cele mai dificile 

probleme. 

Dezvoltarea gândirii algoritmice trebuie luată în 

considerare ca obiectiv în instruire, atunci când se învaţă 

algoritmică (metode şi tehnici), dar şi când se învaţă 

programarea (limbaje de programare). Practica instruirii 

elevilor şi studenţilor a demonstrat că învăţarea unui limbaj 

de programare este în general “mai uşoară” decât învăţarea 

elaborării algoritmilor. Astfel, elaborarea unui algoritm este echivalentă cu implementarea 

(reprezentarea) raţionamentelor (procese demonstrative) deduse din metode şi tehnici utilizate în 

rezolvarea unei probleme. Rezolvarea problemelor necesită nu numai cunoştinţe clare şi precise, dar 

şi capacitate de sinteză şi control şi mai ales capacitate de creaţie. Prin analogie, un programator 

este “compozitorul” ce compune o “lucrare muzicală”.  

Complexitatea problemelor care necesită descrierea mai multor procese de calcul complexe a 

determinat folosirea noţiunii de algoritm în activitatea de rezolvare a problemelor. Multe 

procese naturale, multe activităţi umane, pot fi descrise într-o formă algoritmică prin definirea unor 

informaţii şi acţiuni clare şi precise, eliminându-se ambiguităţile în interpretare şi în operaţii.  

 

Algoritmizarea este o cerinţă fundamentală în rezolvarea oricărei probleme cu ajutorul 

calculatorului.  

În etapa actuală de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică, rezolvarea unei probleme dintr-un 

domeniu (matematică, informatică, fizică, chimie, etc.) reprezintă o activitate de creaţie, un 

raţionament prin construirea, generarea, descrierea:  

• demonstraţiei care să arate existenţa unei soluţii sau a mai multor soluţii 

• algoritmului care să codifice o demonstraţie, o metodă sau o tehnică de rezolvare în scopul 

determinării soluţiei exacte.  

În procesul de rezolvare a unei probleme dintr-un anumit domeniu (ştiinţific, economic, 

social, etc.), este necesară evidenţierea ipotezei (condiţiile, parametrii iniţiali) şi a concluziei (cerinţele, 

obiectivele) din analiza şi studiul enunţului problemei. Procesul de rezolvare (raţionamentul) constă în 

utilizarea selectivă a legilor, teoremelor, propoziţiilor, etc. Din domeniul problemei, pentru ca pornind de 

la ipoteză (I), prin aplicarea succesivă a legilor, teoremelor, etc. să se obţină concluzia (C) problemei. 

Legătura dintre ipoteză, concluzie şi procesul de rezolvare (raţionamentul - R) determină o structură 

asemănătoare conceptului de program, şi anume (Ipoteză - Date de intrare; Concluzia - Date de ieşire).  
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Această prezentare poate fi înţeleasă dacă, de 

exemplu, facem analogia cu rezolvarea problemelor de 

geometrie care necesită delimitarea ipotezei şi a concluziei, 

ca apoi să se utilizeze numai acele teoreme, propoziţii, 

proprietăţi care, pornind de la ipoteză, prin aplicarea 

succesivă, să se obţină concluzia cerută. Evident, se poate 

afirma faptul că selectarea teoremelor şi aplicarea lor se 

poate realiza doar prin “stăpânirea” domeniului respectiv la 

nivel de specialist sau de expert.  

Este cunoscut faptul că o problemă se poate rezolva 

în trei moduri evidenţiate de Inteligenţa artificială:  

• pornind de la ipoteză să obţinem concluzia  

• pornind de la concluzie să obţinem ipoteza  

• pornind simultan, de la ipoteză şi concluzie.  

 

Concluzie:  
În rezolvarea problemelor se porneşte de la ipoteză, se cunoaşte teorema şi prin modalitatea 

de rezolvare a acesteia se obţine concluzia. În mod similar, pornind de la concluzie şi urmând 

calea inversă, se poate obţine ipoteza. Dar ceea ce stă la baza inteligenţei este de fapt 

descoperirea “drumului” prin care pornind de la ipoteză să ajungi la concluzie, sau pornind de la 

concluzie să ajungi la ipoteză.  
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Matematica  aplicata  î n confect ii textile. 
Modalita t i de apreciere a modelelor 

economice 

 

Elevi: Răducă  Ionela, Oancea  Lelia-Elena, Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău 
Îndrumător: prof. Andrei Doina 
 

După cum se ştie, partea importantă a normelor de consum de ţesătură în îmbrăcăminte este 

reprezentată de suprafaţa însumată a reperelor şi elementelor din care este alcătuit produsul. De aceea, 

formele şi dimensiunile acestora trebuie să se încadreze în tendinţele modei la un moment dat dar, în 

acelaşi timp, trebuie să conducă la utilizarea raţională a bazei de materii prime. În acest context, este 

important să se poată aprecia cât mai corect consumurile materiale într-o etapă anterioară procesului 

efectiv de proiectare constructivă a unui nou model, atunci când se mai poate interveni fără a se diminua 

şi componenta estetică a produsului. 

Există posibilitatea de evaluare a economicităţii modelelor cu următorii indicatori: 

 consumul specific de materie primă (Cs); 

 indicele de utilizare a suprafeţei materialului (Iu); 

 procentul pierderilor la încadrare (Ip). 

Consumul specific reprezintă cantitatea de materie primă (de bază, materiale auxiliare şi 

secundare) necesară confecţionării unui produs. 

Studierea şi definirea consumului de materii prime şi materiale se face în urma realizării 

încadrărilor, valoarea consumului specific determinându-se cu relaţiile: 

  Cs = 
p

înc

n

L
 (m) 

  Cs = 
p

înc

n

lL 
 (m

2
) 

  Cs = 
p

înc

n

lL 
  M (kg) 

unde: Lînc – lungimea încadrării (m); 

 np – numărul de produse încadrate; 

 l – lăţimea materialului (m); 

 M – masa materialului textil (kg/m
2
). 

Consumul specific exprimat în unităţi de masă este foarte util pentru evaluarea masei produsului, 

indicator semnificativ de confort la purtarea îmbrăcămintei şi totodată indicator de valorificare a 

materiilor prime fibroase. Cs oglindeşte preocuparea specialiştilor pentru realizarea unor produse 

funcţionale, cu masă redusă. 

Cunoaşterea consumului specific este necesară dar nu şi suficientă pentru evaluarea modului de 

valorificare a suprafeţei materialului textil deoarece o încadrare trebuie apreciată atât prin consumul de 

material obţinut, cât şi prin modul de ocupare a suprafeţei materialului cu reperele produsului. Pentru 
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aceasta se calculează indicele de utilizare a suprafeţei materialului (Iu), care exprimă de fapt 

randamentul de utilizare al acestuia: 

  Iu = 
înc

şabl

S

S
  100 (%) 

unde:  Sşabl – suprafaţa şabloanelor din încadrare sau suprafaţa utilă a încadrării (m
2
); 

 Sînc – suprafaţa încadrării: Sînc = Lînc  l (m
2
). 

Deoarece şabloanele au în general un contur neregulat, iar la amplasarea pe material sunt impuse o 

serie de restricţii, suprafaţa încadrării este întotdeauna mai mare decât suprafaţa şabloanelor, astfel încât 

indicele de utilizare este mai mic de 100 %. 

Într-o încadrare, între şabloanele amplasate, vor fi permanent suprafeţe neocupate, numite pierderi 

dintre şabloane (P) sau pierderi absolute, care reprezintă diferenţa dintre suprafaţa încadrării şi suprafaţa 

şabloanelor şi totodată suprafaţa materialelor recuperabile la şablonare: 

  P = Sînc - Sşabl (m
2
) 

Se poate calcula un indice, opus ca semnificaţie indicelui de utilizare, numit indice de pierdere 

(Ip), de fapt indicele materialelor textile recuperabile, cu relaţia: 

  Ip = 
încS

P
  100 (%) 

Pentru verificare: Iu + Ip = 100 (%). 
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MATEMATICA  , I N FIECARE ZI 

 

Bolovan Horaţiu- Clasa a-V-a                                                        
Clubul Elevilor Victoria 
Prof. Coord. : Simionescu Raluca                                                             
           
 

      Creierul este propriul nostru calculator. Depinde numai de noi cât de  performant vrem să-l facem. 
Inteligenţa dispune de propriile sale mijloace:literele şi cuvintele,cifrele şi 

numerele,figurile geometrice.  
  Învăţând să le vizualizăm corect, să le descompunem şi apoi să le 

recompunem, să ne imaginăm  succesiunile şi  combinările lor, să facem 

evaluări rapide, să intuim răspunsul pe baza ipotezelor sau a probabilităţilor, 

vom fi cât mai performanţi. Deci să încercăm să ne organizăm , să rezolvăm cât 

mai repede , mai variat și mai creativ problemele mai complicate. 

 

Problema nr.1: ’’De trei ori 45’’ 
Dintr-un număr cu suma cifrelor de 45,scade altul a cărui sumă a cifrelor să fie 

tot 45,astfel ca să obţii un alt număr cu suma cifrelor egală cu 45. 

Răspunsul problemei nr.1: 
987 654 321     (suma cifrelor=45) 

123 456 789     (suma cifrelor=45) 

864 197 532     (suma cifrelor=45) 

 

Problema nr.2 : Magie matematică’: 
Alegeţi două numere,unul mai mare decât celălalt cu o unitate.Ridicaţi ambele numere la pătrat şi scădeţi 

rezultatul mai mic din cel mai mare.Scăzând din această diferenţă cifra 1 şi împărţind-o cu 2,veţi afla 

numărul mai mic ales de d-voastră,iar adăugând la el cifra 1 veţi afla şi celălalt număr ales.Demonstraţi 

problema? 

Răspunsul problemei nr.2 : 
Operaţia ‘magică’ este următoarea: 

( x+1)·(x+1)-x·x= x·x+x+x+1-x·x = 2x +1=D(diferenţa), de unde rezultă : x = (D-1) :2 , în care x este nr. 

cel mai mic ales,D (diferenţa) , x+1 – nr. mai mare cu o unitate. 

 

Problema nr.3:’’Vârsta firului de păr’’ 
Ştiţi cât păr are în medie un om pe suprafaţa capului său? 

Aproximativ 150 000 de fire.S-a determinat de asemenea,cât păr pierde el în medie pe lună:aproximativ 3 

000 de fire.Cunoscând aceste date,puteţi spune cât durează desigur în medie,viaţa fiecărui fir de păr? 

Răspunsul problemei nr.3: 
 Este uşor de înţeles că cel mai târziu cade acel fir de păr care în momentul de faţă este cel mai 

tânăr,adică a cărui vârsta este de o zi.Să vedem peste cât timp îi va veni rândul să cadă.În prima lună din 

cele 150 000 de fire de păr care în momentul de faţă se află pe cap,cad 3 000.În  primele două luni cad 6 

000,iar în cursul unui an 12•3 000=36 000.Vor trece desigur 4 ani şi  ceva până va veni rândul ultimului 

fir de păr să cadă.În acest fel s-a determinat vărsta medie a unui fir de păr. 

 



 

36 

Cifrele arabe 
 

Dacã la cifrele romane I,II,III,IV,V,VI,…existã o legãturã între forma lor şi numãrul pe care-l 

reprezintã,cifrele arabe par la prima vedere lipsite de logicã.   

FALS! 

În această privinţă arabii au fost mult mai sofisticaţi decât romanii.Mai întâi trebuie să stiţi 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 segmetele drepte care formau cifrele s-au rotunjit 

ajungându-se la forma de azi. 

 Şi acum să vedem cum aratau cifrele arabe în vechime,iar logica formei lor o veţi descoperi 

singuri… 

 

                           

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şi cel mai interesant dintre toate este   

 

8 unghiuri 

9 unghiuri 

1 unghi 

2 unghiuri 

3 unghiuri 

4 unghiuri 

5 unghiuri 

6 unghiuri 

7 unghiuri 

Nici un unghi 
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Numărul zero 
  

Din punct de vedere etimologic, cuvântul  ‘’zero’’ este de origine latină fiind împrumutat din 

limba arabă unde sensul său era de ‘’vid’’. Acest număr are în matematică o personalitate deosebită:nu 

se poate împărţi sau simplifica cu zero,este element neutru în războiul cu adunarea,este limita superioară a 

numerelor negative şi cea inferioară a celor pozitive.Adăugat după un număr natural,îi modifică cu mult 

valoarea.  

Este greu să ne imaginăm că secole de-a rândul oamenii nu au cunoscut această cifră, ceea ce 

făcea ca efectuarea operaţiilor să fie extrem de dificilă.În zilele noastre, zero a căpătat o importanţă şi mai 

mare deoarece în calculatoarele electronice numerele se formează din şiruri alcătuite numai din două cifre 

0 şi 1. 

 Se zice că zero este o nulitate,dar de câte ori nu ne raportăm la el? Este temperatura la care 

îngheaţă apa;este considerat anul dinaintea naşterii lui Iisus Hristos;cu zero este notat şi nivelul mării. Ba 

chiar există şi un meridian zero. 

Cu adevărat matematica există în fiecare zi! 

 

 

 

Bibliografie 
 Aristoteliana, nr. 1, 2009 – Revista cercului metodic de matematica 

       Fagaras-Rupea-Victoria; 

 Aristoteliana, nr. 2, 2010 – Revista cercului metodic de matematica 

       Fagaras-Rupea-Victoria; 

 Teste de logică, Valerie Clisson şi Arnaud Duval, Editura Polirom, 2006 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

38 

Matematica-prezent a  activa  î n viat a 
cotidiana  

Neacşu Cristinel Gabriel 
Clasa a VI-a 
Şcoala cu clasele I-VIII Văleni 
Prof. îndrumător: Stancu Maria 
         

 Matematica este un limbaj universal, având aplicaţii în diferite 

domenii de activitate, în viaţa noastră de zi cu zi. Efectuăm 

calcule, aplicăm diferite cunoştinţe matematice. 

         Referatul prezintă doar câteva din aplicaţiile 

procentelor în probleme financiare cotidiene: ieftiniri, 

scumpiri, dobândă, TVA, remiză şi ale noţiunii de raport, 

scara unui plan sau a unei hărţi. 

        Auzim periodic de ieftiniri şi scumpiri, adică de 

micşorarea sau mărirea un preţ cu un procent anunţat. 

Problema nr.1: O pâine costă 1 leu. Se scumpeşte cu 10%. 

Cât va costa după scumpire? 

 Rezolvare: 1+1*10%=1,1 (lei) 

      Băncile acordă dobândă dacă depunem bani în conturi 

sau plătim dobândă, dacă ne împrumutăm. 

Problema nr.2: Un om împrumută de la o bancă 36000 lei pentru a cumpăra o maşină. Plăteşte o 

dobândă anuală de 20%. Ce sumă va plăti după 1 an? 

Rezolvare:  36000+20%* 36000=43200 (lei) 

      În sistemul bancar se practică: 

 dobânda simplă – este folosită atunci când perioadele pentru care se calculează aceasta sunt mai 

mici de un an; în acest caz dobânda aferentă se încasează (nu se capitalizează); 

 dobânda compusă – este folosită atunci când perioadele pentru care se calculează aceasta sunt mai 

mari de un an; în acest caz dobânda se capitalizează (se plăteşte dobândă la dobândă). 

     Datorită inflaţiei vom întâlni rata nominală a dobânzii (dobânda cuvenită prin contractul de credit) şi 

rata reală a dobânzii reale. 

      În condiţiile în care, de pildă, rata nominală a dobânzii este de 40%, iar rata inflaţiei este de 33%, rata 

dobânzii reale va reprezenta 7 (dobânda reală pozitivă). 

      În fiecare zi plătim TVA sau mai concret taxa pe valoarea adăugată. Este un impozit indirect stabilit şi 

perceput asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al producţiei şi al distribuţiei bunurilor economice, 

oricare ar fi provenienţa lor, din ţară sau din import. Fiind un impozit de consum, cel care suportă această 

sarcină fiscală este consumatorul final, intreprinderea având rolul de a colecta şi de a vărsa la bugetul de 

stat TVA.  

        Are un caracter universal, deoarece se aplică tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de 

exploatare, cât şi din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile. Este un impozit 

neutru şi unic, deoarece se aplică tuturor activităţilor economice, iar nivelul ei este independent de 

întinderea circuitului economic. Plata TVA este fracţionată, deoarece ea se calculează pentru fiecare 

stadiu care intervine în producerea şi comercializarea bunului economic. 

 Problema nr.3: Un obiect costă 25 lei. Câţi lei va costa după aplicarea TVA de 20%? 

  Rezolvare:  25+20%*25=30(lei) 

    În comerţ există o formă de retribuire, numită remiză, potrivit căreia lucrătorii primesc pentru munca 

prestată, o sumă de bani, în funcţie de volumul vânzărilor pe care le efectuează. 

    Problema nr.4: Un lucrător comercial primeşte 600 lei salariu şi 1% procent din vânzări. Dacă într-o 

lună va vinde produse în valoare de 10000 lei, care va fi salariul primit la sfârşitul lunii? 
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Rezolvare: 600+1%*10000=700 (lei) 

    O aplicaţie a noţiunii de raport este scara unui plan sau a unei hărţi. 

   Plan, desen, fotografie, machetă, hartă sunt câteva moduri de a reprezenta pe un suport obiecte. 

  Dacă obiectele sunt prea mari sau sunt prea mici, pentru a fi reprezentate în dimensiuni reale, s-a 

convenit ca dimensiunile lor să fie reduse sau să fie mărite respectând o proporţionalitate directă între 

dimensiunile reale şi cele reproduse. 

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

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

    

Exemple de reproduceri prin reducere Scări folosite 

Machete de automobil, avion, vapor 

Hărţi, planuri urbane 

 

 

Fotografiile unei clădiri, unui imobil 

Machete:1:24; 1:36; 1:72 

Hartă zonă: 1:10 000 

Hartă ţară: 1:1 000 000 

                  1:2 000 000 

Arhitectură: 1:50; 1:100 

 

Scara acestor reproduceri este de forma: 1:n, unde n este un nr. natural nenul. 

 

Exemple de reproduceri prin mărire Scări folosite 

Desene din biologie, cristalografie 

 

Desene reprezentând circuite electronice 

Microbiologie: 1 000:1 

Zoologie: 10:1 

Circuite electronice: 100:1 

 

Scara acestor reproduceri este n:1, unde n este un nr. natural nenul. 

Observaţie: Lupele, microscoapele, telescoapele sunt caracterizate prin posibilităţile lor de mărire, 

posibilităţi corespunzătoare unor scări. De obicei aceste scări sunt menţionate pe instrmente. 

Citirea unei scări: 

Scara de reducere 1:250, se citeşte „unu la 250” şi are semnificaţia că 1 cm din reproducere reprezintă 

250 cm în realitate. 

Scara de mărire 100:1, se citeşte „o sută la 1” şi are semnificaţia că 100 cm din reproducere reprezintă 1 

cm din realitate. 

Problemele la reproducerile la scară sunt probleme de proporţionalitate. 

    Exemplu: Care este scara unei reproduceri dacă măsura reprodusă este de 8 cm, iar măsura reală de 

320 000 cm? 

Rezolvare 

00040
8

00032011

000320

8



 x

x
 

scara este de 1:40 000. 

       În concluzie, matematica nu este un domeniu abstract, numai cifre, formule şi teoreme, este o 

prezenţă activă în viaţa de zi de zi a oamenilor, indiferent de domeniul lor de activitate. 

 

Bibliografie: Dăncilă Ioan – Matematică aplicată, Editura Sigma, Bucureşti 2000 
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MATEMATICA –Ş TIINT A  Ş I LIMBA  
UNIVERŞALA  

Elev:Apostol Amalia clasa a IX-a 
 Liceul Teoretic. Tata Oancea 
Prof. Îndrumător:Mustăţi Liliana Gabriela 
 

              Matematica ...reprezintă atât de multe pentru această lume,dar reprezintă  atât de multe  pe care  

această lume nu le vede , nu le înţelege sau nu le poate cuprinde . 

              Pentru unii matematica reprezintă un important 

mijloc de dezvoltare economică , pentru alţii , o ştiinţă 

complicată cu care nu se poate deprinde oricine .Pentru unii 

devine chiar o pasiune prin satisfacţia de a descoperi mereu 

ceva nou , pe când pentru alţii înseamnă doar un prilej de a 

avea note mai mici în catalog. 

               De fapt, matematica este o reprezentare mult mai 

amplă şi mai amănunţită a cifrei . Importanţa ei este mult 

mai mare decât crede lumea.Poate nu toti ştiu teorema 

sinusului , dar toţi ştiu că unu plus unu fac doi şi de cele mai 

multe ori , asta aduce un folos mai mare decât orice teoremă 

sau formulă complicată. 

               Matematica nu este numai un domeniu ,ci şi un 

element al multor altor domenii, fără de care ar fi mult mai 

greu chiar şi pentru cei cărora nu le place matematica.De 

aceea, ei nu ştiu cât de vast este universul cifrei :Geografia  spune că temperatura scade cu şase grade 

Celsius la fiecare 1000 m înălţime , Istoria spune că înaintea erei noastre , lumea a existat alte milioane de 

ani , Biologia condiţionează  ca în fiecare celulă a corpului omenesc să fie prezenţi strict 46 cromozomi, 

Muzica a descoperit că pe numai opt note muzicale se pot construi sute de game şi Literatura ne spune că 

Albă ca Zăpada  a avut nu mai mult  şi nici mai puţin de şapte pitici.Cât despre fizică ,informatică şi 

chimie , se ştie cu certitudine care este baza lor şi de la ce au pornit.Deci matematica este regina ştiinţelor. 

 Pe lângă faptul că a participat la construirea acestor 

domenii , matematica a devenit cu timpul , o limbă  

universală. Fie că te duci în Japonia sau în America , dacă nu 

ştii limba ,ştii sigur că π este egal tot cu 3,14 ( cu aproximare 

prin lipsă cu o sutime, bineînţeles). 

 

               Faptul că la un moment dat clasica materie se 

bifurcă în două categorii total diferite (algebra  şi geometria  ) 

,oferă  noi satisfacţii ale cunoaşterii şi ,totodată , curiozitatea 

„avansează în grad”.Atunci descoperi cele două drepte 

paralele :dintre acestea , algebra este instrumentul intelectual 

care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative 

ale lumii, te învaţă să încerci mereu să găseşti o rezolvare la o 

situaţie ce-ţi stă înainte , oricât de monstruoasă ar fi  şi cât de 

groaznic te-ar speria .Aici descoperi că dacă încerci , mereu 

vei găsi un rezultat .Poate acesta nu este întotdeauna bun , dar data viitoare vei încerca din nou , în 

speranţa că ,  ştiind unde ai greşit , vei reuşi. 
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              Cealaltă dreaptă , geometria , te învaţă să priveşti o situaţie din toate părţile  şi să o întorci pe 

toate feţele , până îi găseşti şi un aspect favorabil .Avantajul  este că , dacă nu are nici o parte bună, o poţi 

transforma  din piramidă triunghiulară într-una patrulateră, iar dacă nu ajung nici cinci feţe  o poţi 

transforma în cub , şi tot aşa până lucrurile încep să fie de partea ta. 

              După ce ai început să pătrunzi , să cunoşti şi să stăpâneşti ambele paralele, observi că ajungi  în 

punctul lor de intersecţie , punctul în care poţi sfida definiţia paralelelor – punctul care nu se mai notează 

cu o literă mare din alfabetul latin , ci se numeşte Trigonometrie .Acum după ce la început era o singură 

matematică , separându-se în două drepte acestea devin paralele, iar printr-un mod atât de armonios , ele 

se unesc din nou , lăsând lumii matematica spre a fi studiată mai departe , în toată splendoarea ei . 

              Pentru cei pasionţi însă, segmentarea  ei  în nişte etape nu este suficientă pentru a o putea descrie

. Ei ştiu că niciodată nu va putea fi conceput un grafic 

atît de amplu încât să cuprindă toate rezultatele care schimbă lumea . 

              Pentru unii matematica înseamnă formule şi teoreme de memorat , dar după ce o afli cu adevărat 

, vezi că acestea nu trebuie memorate , ci trebuie gândite .Cifrele reprezintă doar o poartă spre o altă lume 

, o lume fantastică unde , dacă vrei să poţi avansa , nu o faci cu picioarele ci cu mintea .Sunt categorii de 

oameni care îi cred pe iubitorii de matematică –cum s-ar  zice acum –tocilari , dar nu ştiu ce greşeală 

fac.Numai un artist poate vedea matematica ca pe o artă , ceea ce şi este .Dar pentru a o vedea ca pe o artă 

, trebuie să ştii din ce unghi să o priveşti :dacă unghiul are 90 de grade ai toate şansele să stăpâneşti lumea 

cifrelor . 
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CLASE DE FUNCȚ  II CU PUNCT FIX

 Elev: BUJOR CRISTINA
Școala: GRUP  ȘCOLAR “ALEXANDRU CEL BUN” -BOTOȘ  ANI

 Profesor îndrumator: ANGELICA UNGUREANU
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Ş irului lui Fibonacci… altfel 

 

Wollhrap Irina, Colegiul Naţional Octav Onicescu, Bucureşti 
Profesor îndrumător Dincă Doina Mariana 
 

  Leonardo Pisano (Leonardo din Pisa,1170-1240), cunoscut şi sub numele de Leonardo Fibonacci 

(Filius Bonaccii, fiul lui Bonaccio) a fost de departe cel mai mare matematician european din Evul 

Mediu. A studiat lucrarea lui al-Khwarizimi (al cărui nume sta la originea cuvântului "algoritm" ) şi a 

adus numeroase contribuţii originale aritmeticii şi geometriei. De altfel el este cunoscut ca fiind unul 

dintre primii care a adus cifrele arabe în Europa, cifre pe care le folosim şi în zilele noastre 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare număr se obţine din 

suma precedentelor două din şir. Astfel, primele 10 numere ale şirului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, ... (primele 2 numere sunt predefinite, iar restul se obţin în mod recursiv, din suma 

precedentelor două: 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, ş.a.m.d.).  

Numerele lui Fibonacci se regăsesc în natură şi în trupul uman şi au influenţat totodată şi arta, 

arhitectura, muzica. Proporţiile lui Fibonacci se regăsesc chiar şi în obiectele din viaţa de zi cu zi, cum 

sunt cărţile de joc, carneţelele de notiţe, oglinzile, ferestrele, cărţile de credit. Cu alte cuvinte, noi şi 

mediul înconjurător ne conformăm principiilor matematice manifeste în univers. 

Astfel, conurile de brad, anghinarele, ananasul, floarea soarelui, nuca, petalele, solzii, seminţele - 

toate respectă proporţiile lui Fibonacci. Conurile de brad şi anghinarele au 5 spirale abrupte şi 8 spirale 

gradate. Ananasul are 8 şi 13 spirale gradate şi 21 de spirale abrupte. Floarea-soarelui prezintă 55 de 

rânduri de seminţe orientate în sensul invers al acelor de ceasornic şi 89 de randuri de seminţe orientate în 

sensul acelor de ceas. 

În ceea ce priveşte lumea florilor, natura se îmbină cu Fibonacci. 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1                                                          Fig.2 

 

 

 

 

 

Cu o petală: cala (Zantedeschia aethiopiea) este o floare mare, cu petale groase, cerate şi capete 

solitare de 15-20 cm lungime. Cu 2 petale: laptele câinelui (florile cu 2 petale sunt foarte rare). 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AMX3dqYXI/AAAAAAAAAts/9tCOniTg7P0/s1600/fib01sm.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AMpiTat0I/AAAAAAAAAt0/LFg8xGnz8GY/s1600/fib02sm.jpg
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          Fig. 3                                                                     Fig.4 

Cu 3 petale: crin, iris (în poză - trillium). Acestea sunt mai comune decât cele cu 2 petale. Cu 5 

petale: piciorul cocoşului, trandafir sălbatic, nemţisor, căldăruşa. Sunt sute de specii, atât sălbatice cât şi 

cultivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 5                                                                     Fig.6 

Cu 8 petale: bloodroot (termenul este în engleză). Florile sunt de culoare albă, cu centrul galben. 

Apar prima oară  iarna târziu până primăvară devreme. Floare are, de obicei, opt petale dispuse simetric.  

Cu 13 petale: cineraria. Este o plantă sub forma de tufă, florile neparfumate sunt aşezate sub 

formă de buchete globulare, seamănă cu margaretele şi au numeroase culori (galben, roz, portocaliu, 

roşu, violet, albastru), in funcţie de specie. 

 

Cu 21 petale: susanul cu ochii negri, bănuţei. Cu 34 petale: bănuţeii de câmp. 

 

 

          Fig. 7                                                                   Fig.8 

http://2.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AOBb6u6nI/AAAAAAAAAuM/kCN4Ev4s_3k/s1600/bloodroot.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AOV7vZnzI/AAAAAAAAAuU/Lgpc-xNSn2A/s1600/fib06sm.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AOgtr8IuI/AAAAAAAAAuc/NfnsKLXFzV8/s1600/fib07sm.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_AOwDTxSdI/AAAAAAAAAuk/Bod1ZJjgo5I/s1600/fib08sm.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_ANxNAL5vI/AAAAAAAAAuE/YPVPrniTZxA/s1600/fib_flow5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_B9lBhwK8yCI/S_ANOKtY1tI/AAAAAAAAAt8/xDzmTdwBrdc/s1600/fib03sm.jpg
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Cochilia melcului - Câţi dintre voi nu au studiat un pic cochilia melcilor iesiţi "la plimbare" după 

o ploaie de vară? Designul ei urmează o spirală extrem de reuşită, o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o 

realizăm trasând-o cu pixul. 

 
 

Fig.9 

Fiind studiată mai în amănunţime, s-a ajuns la concluzia că această spirală urmăreşte dimensiunile 

date de secvenţa lui Fibonacci:  

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

- pe axa negativă: 0, 1, 3, 8, şamd..  

După cum putem observa, aceste 2 subşiruri combinate, vor da chiar numerele lui Fibonacci. La 

fel şi Aloe Polyphylla are spirale descrise sub forma şirului lui Fibonacci. 

Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange separate prin 2 încheieturi (numere în 

secvenţă). In medie, dimensiunile falangelor sunt: 2cm, 3cm, 5cm. In continuarea lor este un os al palmei 

care are în medie 8 cm. Cercetătorii pasionaţi de şirul lui Fibonacci au găsit chiar că şi ADN-ul respectă 

această regulă aparent ciudată. 

 Până acum, şirul lui Fibonacci era un lucru ciudat de care mai toată lumea se ferea. Mai nou, 

acest şir este o adevărată minune care captează atenţia cercetătorilor şi îi face să înţeleagă mult mai uşor 

cum evoluează natură. Celebrul şir al lui Fibonacci este probabil unul dintre cele mai captivante lucruri 

învăţate la matematică/informatică, tocmai datorită faptului că îi putem vedea reflexia în 

fenomenele/lucrurile din jurul nostru. Ne demonstrează că nimic nu este întâmplător şi că fiecare amănunt 

este bine calculat pentru a fi pus acolo unde trebuie pus, dupa câteva calcule. Natura ne oferă  numeroase 

astfel de exemple, amintite mai sus. Acelea sunt însă o parte, paleta de demonstraţii fiind atât de 

generoasă încât e practic imposibil să fie toate prezentate. Rămâne, însă, să le descoperim singuri, de-a 

lungul vieţii. 

 

  

  

  

 

  

      

Fig.13 
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Poveste matematica  

 

Ştefănescu Beatrice Alexandra 
Şcoala cu clasele I-VIII Rotărăşti 
Comuna Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea 
Profesor îndrumător: Bologa Cristiana 

 

 Cadrul: la ora de curs în timpul anului şcolar( pauza 

mare, altă pauză, la începutul cursurilor, după cursuri, la 

sfârşitul semestrului I, sau la sfârşitul semestrului al II – lea şi al 

anului şcolar). 

 Roluri:  Primul elev – care este preocupat de situaţia 

sa şcolară la disciplina matematică, are rezultatele mai slabe (se 

situează la nivelul de corigenţie  şi/sau la nivelul de repetenţie, 

după momentul în care se organizează sceneta), care doreşte să recupereze rămânerile în urmă 

la învăţătură, să obţină note mai mari, să-şi redreseze situaţia.  

 Al doilea elev – care întâlneşte primul elev , află despre problemele acestuia şi îi propune să 

înveţe împreună şi cu alţi colegi, într-un cadru preferat din lumea feerică a basmelor, unde învăţatul la 

matematică poate fi uşor, amuzant şi cu reuşită .   

            Vitejii – elevii care doresc să obţină note mai mari (să promoveze semestrul I, să promoveze 

semestrul al II –lea, să evite corigenţia etc.), participanţi la întreceri – concurs de tip 

întrebare - răspuns. 

            Alţi elevi  - care vor fi distribuiţi în celelalte roluri ale povestirii alese. 

Subiectul de basm al scenetei:  
          Prinţesele Algebra şi Geometria sunt răpite de către Zmeul Notelor Mici şi fratele acestuia, Zmeul 

Corigenţelor.  

          Pentru a le elibera şi a le reda familiei Regelui şi Domeniului său Regal,  vitejii (elevii care doresc 

să obţină note mai mari, să promoveze la disciplina matematică în semestrul I), trebuie să participe la 

întreceri – concurs, de tip întrebare – răspuns.  

          Regele Mathematicus îl trimite pe viteazul Numericus, să participe la întrecerea - concurs  impusă, 

să elibereze cele două Prinţese.  

Cadrul: oră de curs din săptămâna 2.04.2012 - 6.04.2012, la clasa a VI –a. 

Roluri: Primul elev –  rolul viteazului Numericus –…... 

                 Al doilea elev –  rolul Regelui Mathematicus - …... 

                 Prinţesa Algebra - …… 

                 Însoţitoarea Prinţesei Algebra – ……   

                 Prinţesa Geometria – …..    

                 Însoţitoarea Prinţesei Geometria – …… 

                 Zmeul Notelor Mici –…… 

                 Zmeul Corigenţelor –…… 

                 Însoţitorii viteazului Numericus – doi sau mai mulţi elevi, care îl vor ajuta pe viteaz să 

utilizeze documentele (fişele cu aplicaţii adezive) în întrecerea – concurs.  

                 Prezentatorul – un elev ( o elevă sau profesorul). 
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Sceneta:  

Primul elev, foarte preocupat de situaţia sa şcolară se întâlneşte cu al doilea elev. 

Al doilea elev: Ce faci …………………………………… ? 

Primul elev: Mă gândesc ce ar trebui să fac, deoarece îmi place matematica, însă am notele foarte mici, 

s–ar putea să nu promovez în acest semestru. 

Al doilea elev: În lumea basmelor, învăţatul la matematică poate fi uşor, amuzant şi cu reuşită. Să ne 

imaginăm că tu eşti viteazul Numericus, eu sunt Regele Mathematicus, iar fiicele mele, Prinţesa Algebra 

şi Prinţesa Geometria sunt răpite de către Zmeul Notelor Mici şi de către fratele acestuia, Zmeul 

Corigenţelor…  

Cei doi elevi ies din scenă  pentru a se costuma. 

Intră în scenă celelalte personaje, costumate şi se aşează la locurile stabilite pentru desfăsurarea  întrecerii 

– concurs.   

Prinţesele împreună cu însoţitoarele lor susţin planşele cu întrebările din algebră şi din geometrie, sau le 

fixează pe un suport.  

Cei doi Zmei vor adresa întrebările şi vor încearca să-l împiedice pe viteazul Numericus să răspundă 

corect la întrebări (nerespectând ordinea în care sunt scrise pe planşe). Pot să-şi cheme ajutoare, sau să-şi 

formeze o galerie. 

Intră în scenă Regele Mathematicus, apoi viteazul Numericus.  

Regele Mathematicus: Numericus, îţi înmânez documentele necesare ( fişele cu aplicaţii adezive), ia-ţi 

însoţitori şi du-te pe Tărâmul Zmeului Notelor Mici şi al fratelui său, Zmeul  

Corigenţelor, unde sunt răpite cele două Prinţese, Algebra şi Geometria, pentru a le elibera !   

Numericus ia documentele, îşi cheamă însoţitorii şi pleacă spre Tărâmul Zmeului Notelor Mici şi al 

fratelui său, Zmeul Corigenţelor. 

Întrecerea – concurs: 

1. Câte cifre zero finalizează numărul  886 532   ? 

2. Aflaţi cel mai mare număr natural de trei cifre, care împărţit la 24 dă câtul 18 . 

3. Aflaţi cât reprezintă 30% dintr-un număr, dacă 70% din acest număr este 175. 

4. Dacă (x,y) = 12 şi [x,y] = 60, aflaţi xy. 

5. Calculaţi : a) (1+3+5+...+2001+2003)-(2+4+6+...+2002+2004); b) (-1)(-1)(-1)(-1)(-1); 

    c)     ;3:3:32247 220222333333    

6. Rezolvaţi: a) xy+x =3, în Z;  b) (x-1)(y-11) = - 17, în Z. 

7. Dacă bisectoarele a două unghiuri adiacente formează un unghi cu măsura de 0356  , 

    aflaţi suma măsurilor celor două unghiuri. 

8. Aflaţi diferenţa dintre suplementul şi complementul unghiului de 40 . 

9. Stabiliţi natura triunghiului ABC, dacă  ACBABC  . 

10. Perimetrul unui triunghi este de 51 cm. Aflaţi lungimile laturilor triunghiului ştiind că sunt numere    

      impare consecutive. 

11. Determinaţi măsurile unghiurilor unui triunghi ştiind că unul dintre unghiurile sale exterioare are 75 , 

iar       

      unghiurile neadiacente cu acesta, ale triunghiului au diferenţa egală cu  10 . 

12. Aflaţi media aritmetică a măsurilor unghiurilor exterioare ale unui  triunghi. 

13. Determinaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ascuţite ale unui triunghi 

dreptunghic. 
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14. Aflaţi x din figura :   

 x  

                                                                      150                                                                                                                                            

 

                           

15. Câte pagini are o carte dacă în prima zi s-au citit 
4

1
dintre acestea, a doua zi 

2

1
 din  rest, după care au 

mai rămas 45 de pagini. 

16. Precizaţi când punctul B este simetricul punctului A faţă de un punct O                                                                                                                                

              Aflaţi noţiunile matematice cuprinse în tabelul de mai jos. 

M U L T I M E L E M E N T E G A L X 

U B A C X D B Y N U M A R W S C G P 

L I N I E R V H T X W X I Z I O D R 

T S U N I T A T E M A S U R A L E O 

I E M E D I A N A T L F N B P A F B 

P C A G I N A L T I M E G G U D I L 

L T R A P O R T R E S T H P T A N E 

U O A L Q M O R P D N D I R E N I M 

D A T A S G M A N U M I T O R P T A 

I R O J C T B P U N U F X P E A I X 

V E R X T T F E M A L E N R X R E M 

I N I T I A L Z A R T R Z I P A Z E 

Z E C I M A L A R E I E Y E O N X R 

O V A L E Z E X A A R N I T N T Y A 

R C T P T X F G T G E T G A E E Z V 

E R O A R E R T O H A A H T N Z U L 

Z E C I U G H U R K L M B E T A W O 

E C U A T I E D R E P T U N G H I Z 

R P A R A L E L O G R A M B R U H E 

O R D I N U L O P E R A T I I L O R 

 

După întrecerea – concurs: 

Regele Mathematicus: Felicitări, Numericus ! Ai izbândit !  

Numericus: Face reverenţa cuvenită. 

În timp ce participanţii aplaudă, primul şi al doilea elev revin în scenă, fără costume, ca la începutul 

scenetei, realizând momentul final. 

Al doilea elev: Acum poţi promova cu succes semestrul al II –lea al anului şcolar (Formularea acestei 

propoziţii se adaptează la momentul desfăşurării scenetei).  

Primul elev: Acum cred că voi obţine notă mai mare la răspuns şi voi promova la matematică, semestrul 

al II-lea (Formularea frazei se adaptează, după momentul desfăşurării scenetei).  
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