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OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor IIoonn  DDuummiittrraacchhee 

                  Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                        Profesor informatică MMiihhaaeellaa  GGaavvrriillooiiuu 

  

CCOOOORRDDOONNAATTOORR::    Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa 

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

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

                               Prof. IIoonn  BBaanncciiuu Şcoala „Radu Stanian” Ploieşti 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  IIMMPPLLIICCAATTEE::  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

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

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

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

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

GGrriiggoorree  MMooiissiill  

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

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

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

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

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 
muzică, poezie, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea 
ce înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm  că matematica nu înseamnă 
“recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de 
formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.  
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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Matematica reflectată în literatura română 

Realizat de Neacşu Cristina cls. VIII B  

Şcoala "Rareş Vodă" 

 

 

 

 

 

 

"Oricât ar părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima vedere, există undeva, în 

domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia", spunea Ion Barbu într-un 

interviu. Această convergenţă, această accedere într-un loc înalt şi luminos a rămas în permanenţă - 

ca orice tendinţă spre absolut - o aspiraţie, o sete niciodată deplin satisfăcută. Efortul spre totalitate 

este, de fapt, unul de recuperare a omului integral, nescindat. La greci, teoria matematică a armoniei 

făcea parte dintr-o teorie generală despre armonia cosmosului, iar poemele ce ţineau de ritualul 

misterelor antice constituiau doar pentru neofiţi simple viziuni lirice, drame omeneşti, în vreme ce 

pentru iniţiaţi ele erau veritabile "revelaţii", drame divine. Astfel, Barbu se situează în descendenţa 

unor spirite ca Platon, Descartes, Leibniz, Husserl care preconizau faptul că domeniul ştiinţelor 

exacte trebuie să fie complementar cu cel al ştiinţelor umane, să devină "Mathesis universalis", 

pentru a se putea pătrunde cât mai mult în adevărul cunoaşterii. Iar matematica şi poezia se află  

deja, fiecare în parte, atât la rădăcinile cunoaşterii, cât şi în perspectiva finală a unei înţelegeri 

transfiguratoare, care percepe lumea în ansamblul ei. 

În primul rând, ambele sunt roade ale creaţiei libere, în care, totuşi, ideea de ordine e fundamentală. 

Ambele presupun un anumit stil, în care concizia e caracteristica principală, un spirit constructiv, 

creator, nu simplu interpretativ sau descriptiv, în viziunea căruia atât matematica, cât şi poezia iau 

în consideraţie, în locul unei singure lumi, cea prezentă, toate lumile posibile. Totodată, şi 

matematicile şi poezia şi arta mobilizează resurse interioare nu foarte diferite. Raţiunea şi 

sensibilitatea nu se exclud, ci se potenţează reciproc. Creatorul total uneşte în el spiritul de 

geometrie şi pe cel de fineţe, aşa cum s-a întâmplat uneori în Renaştere, aşa cum au dorit romanticii 

germani. 

 Comun celor două domenii este şi un orizont al misterului, situat de altfel la limitele oricărui 

domeniu al spiritului, realitate pe care Blaga a articulat-o atât de convingător. 

 Dincolo de un efort conştient de contopire a celor două domenii, spirite aparţinând unuia 

dintre ele au avut intuiţii profunde şi au anticipat involuntar evoluţii ulterioare ale celuilalt domeniu. 
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Punctele comune nu doar poeziei şi matematicii, ci oricărui domeniu al spiritului, se referă şi la 

modul de transformare şi rafinare a conceptelor în timp, la reformularea lor în alţi termeni, ca şi la 

mecanismele de operare ale gândirii analogice. Epoca actuală a confirmat şi a amplificat această 

viziune.  

 Un exemplu îl constituie importanţa şi amploarea pe care a dobândit-o teoria haosului în 

ansamblul cercetărilor ştiinţifice, paralel cu importanţa acordată activităţii onirice şi proceselor 

subconştiente, atât ca premise ale activităţii creatoare, cât şi ca teme de meditaţie artistică. 

 Poezia şi matematica se pot întâlni aşadar, pot dezvolta corespondenţe, ambele presupunând 

însă un nivel spiritual deosebit de elevat. De aceea e şi foarte greu ca o aceeaşi persoană să meargă 

pe ambele "căi". Această dificultate a fost resimţită din plin de Ion Barbu. Considerând că n-a reuşit 

să atingă acea convergenţă ideală, poetul s-a retras în domeniul matematicilor, fără însă a fi scăpat 

vreodată de nostalgia complementarităţii. Privind cu detaşarea şi claritatea pe care trecerea timpului 

le articulează, putem spune că în persoana lui Barbu aceste contradicţii s-au topit pentru că în el n-

au încetat să coexiste matematicianul şi poetul de geniu. Vocaţia ştiinţei şi a poeziei a fost pentru el 

prelungită dincolo de operă, asumată în viaţă până la ultimele consecinţe 

 Deşi puţini dintre noi credem aceasta, matematica şi literatura au o stransă legatură între ele.  

  Amandouă sunt abordări ale lumii înconjuratoare.  

  Numere,unghiuri,formule găseşti în tot, în ritmuri, în note muzicale, în tot. Literatura este o 

abordare spirituala a tot ce există. Toate se întrepătrund, şi cu fizica, şi cu chimia, şi cu 

geografia...aşa cum şi gramatica e folosită în orice text.  

  Au fost într-adevăr matematicieni sau ingineri străluciţi implicaţi în filozofie sau literatură. 

De asemenea exista si poezii matematica sau poezii care se pot pune in ecuatii.Inca o dovada ca 

literatura este inrudita cu matematica.matematica este o ramura din literatura romanesca.Exista 

poeti care au fost in acelasi timp si poetio si matematicieni ca Ion  Barbu.Iata cateva date despre Ion 

Barbu: Ion Barbu (n. Dan Barbilian, 18 martie 1895, Câmpulung-Muscel, d. 11 august 1961, 

București) a fost un poet și matematician român. Ca matematician este cunoscut sub numele Dan 

Barbilian. A fost unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici, reprezentant al 

modernismului literar românesc. 

Iata cateva poezii matematice si foarte amuzante: 

Zece furnicute, foarte harnicute 

Din zori pana-n seara 

Cara saci la moara. 

Una mai micuta 

Cu o basmaluta 

S-a intors din drum. 
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Cate sunt acum? 

Sase purcelusi, foarte jucausi 

Campioni, se joaca in drum. 

Mai vin doi in fuga mare.  

Cati avem acuma oare? 

Opt dalmatieni se joaca  

Timpul repede sa treaca 

Mai vin doi, aduna tu. 

Si apoi pune egal  

spune cati sunt in total? 

 

  

Wikipedia 

Profs.info.uaic.ro 

Altheate.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Lecţia de geometrie 

Cabău Raul, clasa a VII-a 

Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea 

Prof. Coord. Chişiu Gabriela  

 

 

      “Matematica este muzica raţiunii, este o limbă şi o ştiinţă iar matematicianul este 

îmblânzitorul ce a domesticit infinitul”-Lucian Blaga 

       De când am început gimnaziul, plăcerea mea de a desluşi tainele ,necunoscute încă de mine, 

ale matemeticii a crescut enorm astfel că am ajuns să am şansa de a fi profesor de matematică 

pentru o zi. 

       M-am gândit să fac o lecţie plăcuta şi simplă pe care elevii să o înţeleagă şi am ales 

PATRULATERUL  ca lecţie pe care să o predau iar ora în care am predat s-a desfăşurat astfel: 

  

        Pentru a face o introducere cât mai interesantă pentru a le captiva atenţia elevilor le-am 

distribuit niste fise pe care era o poezie pe baza cărora am dezvoltat mai multe cerinte. 

Sus, pe sub nori, 

a zburat un unghi... de 

cocori. 

Oho, ce să fie? 

Animalele tocmai erau 

la lecţia de geometrie. 

Să luăm de îndată măsuri, 

să nu se zburătăcească şi alte 

figuri! 

Elefantul obez 

s-a aşezat pe trapez, 

berbecul cel berc 

bate cuie în cerc, 

doua lebede grele 

ţin strâns de liniile paralele, 

ciocănitoarea 

are grijă să nu fugă 

bisectoarea, 

soricelul plin de sârguinţă 

trage cu coada de 

circumferinţă, 

hipopotamul 

      ţine paralelogramul, 

           hulubul  

         cubul, omida  

piramida... 

Măgarul îşi ţine cu putere 

unghiul său de vedere 

şi zice: Iubiţi colegi şi 

profesori, 

să nu ne facem probleme din 

cauza unor cocori, 

căci, ştie oricine, 

nu-i rău fără bine: 

la primăvară, dacă cocorii se 

oua, 

în loc de-un unghi, se vor 

întoarce două... 

 

                                                                                              

“Lecţia de geometrie” – de Arcadie Suceveanu 
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             1. Cerinţe:  Am rugat un elev din clasă să citească poezia de pe fişele pe care le-a primit 

fiecare elev 

             2.Cineva din clasă a  spus apoi ce termeni din geometrie apar în poezie:de ex: unghi, figuri, 

trapez, cerc, linii paralele, bisectoarea, circumferinţa, paralelogram, cubul, piramida. 

             3.Cineva din clasă a trebuit să spună doar figurile geometrice care apar în poezie: trapez, 

cerc, paralelogram, cub, piramida. 

             4. Un elev sau mai mulţi  au continuat spunând  ce alte figuri geometrice mai cunoaştem: de 

ex. punctul, dreapta, triunghiul, segmentul, patrulaterul. 

 După ce am parcurs cerinţele a urmat anunţarea lecţiei care urma să fie predată de către mine. 

Pentru început am vrut ca fiecare elev sa scrie în caiet niste noţiuni introductive: 

- pornind de la forma cuvântului, din ce cuvinte credeţi că s-a format 

 patru + later = o figură geometrică (poligon) cu patru laturi : 

Reprezentare Denumire Vârfuri Laturi  Unghiuri Caracterzări 

 

D                     C 

 

A                         B 

 

Patrulater A, B, C, D 

AB, BC, 

CD, DA 

Â, <B,  

Ĉ,< D 

- are patru 

vârfuri 

(puncte) şi 

patru laturi 

(segmente) 
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A 

B C 

D 

A B 

C 

D 

E 
M 

P 

R 

Q 

Convex 
Concav 

Pentru o predare mai bună am apelat la un tabel pe care trebuia să îl facă fiecare elev în caiet, iar 

în tabel fiecare elev trebuia să deseneze un patrulater, să scrie denumirea , vârfurile patrulaterului, 

vârfurile acestuia, laturile, unghiurile şi câteva caracteristici ale patrulaterului: 

 Pentru a crea o atmosferă placută în clasă am făcut o activtate practică: elevii au fost rugaţi să ia în 

mână două instrumente de scris şi să formeze un poligon.....ce observăm....NU SE POATE!! 

Numarul minim de segmente cu care putem forma un poligon este trei. Poligonul cu trei laturi l-am 

studiat deja, triunghiul 

cerinţe: - care este diferenţa dintre cele două figuri?  

          

 

 

 

 

 

Se observă că în prima figură dreptele suport ale laturilor poligonului  nu intersectează interiorul 

figurii , iar în a doua figură intersectează. Primul poligon este un poligon convex , iar al doilea este 

un poligon concav. 

 Un patrulater se numeşte convex dacă pentru oricare două puncte aflate în 

interiorul său, segmentul care le uneşte este inclus în interiorul 

patrulaterului; 
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 Un patrulater se numeşte concav dacă există două puncte în interiorul său 

astfel încât segmentul care le uneşte nu este inclus în interiorul patrulaterului 

c. Elementele patrulaterului sunt după cum am văzut:   

1. Laturile patrulaterului :  

       ADCDBCAB ;;;  

2. Vârfurile patrulaterului: A,B,C,D  

3. Unghiurile patrulaterului: 

        DCBA  ;;;  

4. Diagonalele patrulaterului : 

    BDAC ;  Diagonalele sunt segmentele care unesc două vârfuri opuse ale unui patrulater. 

Suma lungimilor laturilor unui patrulater , se numeste perimetru. 

DACDBCABPABCD   

Suma unghiurilor unui patrulater convex este de 
0360 . Această proprietate a fost 

demonstrată la tablă cu ajutorul elevilor. 

După ce am rezolvat câteva exerciții în care să folosim noţiunea de perimetru şi faptul că 

suma măsurilor unghiurilor este de 360
o
 am reamintit cazurile particulare de patrulatere. 

   Astfel  prin intermediul poeziei, tabelului şi celorlalte desene am reuşit să duc lecţia până la 

capăt, am reusit să menţin o atmosferă plăcută în clasă şi să predau prima mea lecţie ca un 

profesor!!! 
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Vechi şi nou în matematicǎ 

 Autor: Iacob Rǎzvan Andrei, clasa a V-a 

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Bucureşti,  

Coordonator:profesor Florin Vlǎsceanu  

 

                                                             Moto: „ Matematicile pun în joc puteri sufleteşti nu mult mai diferite de 

cele solicitate de poezie şi artǎ.”              

Ion Barbu 

                                                                                                                                      

Multe lucruri a avut de învǎţat omul, fǎrǎ sǎ-şi dea 

seama cǎ o bunǎ parte dintre ele le va pune la temelia unei 

ştiinţe, pe care o va numi, cândva, Matematica. A constatat cǎ 

existau mǎrimi variabile: oamenii, pǎsǎrile, animalele, copacii îi 

apǎreau mai mici când le privea din depǎrtare, Soarele şi Luna 

plinǎ pǎreau mai mari la rǎsǎrit sau la apus, decât când erau 

deasupra capului. Dar, totodatǎ , a înţeles cǎ existǎ  şi mǎrimi 

constante: din depǎrtare sau de aproape, omul avea aceeaşi 

culoare a pǎrului, aceiaşi ochi, acelaşi nas, pǎsǎrile aveau tot 

atâtea aripi, animalele aceeaşi mulţime a picioarelor, Soarele şi 

Luna plinǎ pǎstrau aceeaşi formǎ rotundǎ, oriunde ar fi fost în 

înaltul cerului. A rǎmas impresionat de forma dreaptǎ a tulpinei 

unui copac bine crescut, de-a lungul cǎreia privirea îi aluneca 

fǎrǎ oprelişte, aşa cum se strecura şi raza de soare prin spǎrtura unui nor. Spre deosebire de forma 

unduioasǎ şi schimbǎtoare a unui pârâu sau a unei râme, trunchiul de copac, chiar doborât de 

furtunǎ la  pǎmânt, i-a dat senzaţia de echilibru şi stabilitate şi de aceea l-a folosit mereu, în fel de 

fel de construcţii, în poziţie verticalǎ: ca stâlp, în poziţie oblicǎ: drept proptea, în poziţie orizontalǎ: 

ca punte peste malurile unui pârâu sau între doi stâlpi. Imaginea trunchiului de copac i-a sugerat sǎ-

şi croiascǎ un model al lin iei drepte, întinzând un fir între capetele lui. Cuvântul linie, de origine 

latinǎ, provine de la linum, care înseamnǎ in, dar, totodatǎ, şi fir, sfoarǎ, funie. 

De la acest model al liniei drepte, omul a ajuns la una dintre cele mai senzaţionale 

descoperiri din geometrie, pe care, pe atunci, nici nu visa cǎ o va inventa vreodatǎ : „Linia dreaptǎ 

este drumul cel mai scurt dintre douǎ puncte.” Aceastǎ descoperire nu a fost formulatǎ atunci în 

cuvinte. Numai faptul în sine a fost descoperit şi era folosit, în mod practic şi transmis mai departe 

din generaţie în generaţie. Dar, dupǎ ce oamenii au început sǎ vorbeascǎ, linia dreaptǎ a devenit şi 

un model de comportare eticǎ, fiindcǎ nu existǎ popor, în limba cǎruia sǎ nu se gǎseascǎ îndemnuri 

ca: „gândeşte drept’, „spune drept”, care se bazeazǎ pe proprietatea amintitǎ a liniei drepte. 

Jucându-se cu firul întins şi legându-l de capetele îndoite ale unei ramuri elastice, omul  inventat 

arcul cu sǎgeţi. A avut timp destul ca sǎ înveţe cum sǎ-l mânuiascǎ- nu bǎnuia cǎ  într-o zi va putea 

aprecia a miliarda parte dintr-o secundǎ- dar mânuindu-l a ştiut ce înseamnǎ clipa, clipa pe care 
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dacǎ nu o putea stǎpâni, nu  putea atinge vânatul. Privind zborul sǎgeţii, a descoperit încǎ o 

proprietate însemnatǎ a liniei drepte, anume cǎ un „segment de dreaptǎ poate aluneca în mod 

continuu de-a lungul dreptei însǎşi, fǎrǎ ca sǎ se desprindǎ de ea” lucru ce nu-l vǎzuse la vreo altǎ 

linie ce-i şerpuia prin faţa ochilor. Când s-a hotǎrât sǎ lege un capǎt al firului de un ţǎruş înfipt în 

pǎmânt  şi apoi, întinzându-l bine, sǎ gǎseascǎ dâra ce o lǎsa celǎlalt capǎt  al firului în timp ce el îl 

rotea în jurul ţǎruşului, a avut surpriza sǎ vadǎ, în aceastǎ urmǎ, modelul Soarelui. Acestei linii i-a 

spus mai târziu cerc şi a definit-o ca  „linia cu toate punctele egal depǎrtate de un punct fix numit 

centru”.  

Cercul l-a impresionat pe om tot aşa de puternic ca şi linia 

dreaptǎ, mai întâi pentru cǎ îl gǎsea adesea în jurul lui: toate 

secţiunile copacilor, orizontul, Luna plinǎ erau nişte cercuri, iar 

dacǎ-l fǎcea dintr-o nuia legatǎ cu coajǎ de copac, atunci îl putea 

rostogoli. De aceea a imitat cercul, împletindu-l în gura coşurilor 

de nuiele, sǎpându-l în piatra colacului de la gura fântânii, 

cioplindu-l în roata cǎruţei sau în obiectele de podoabǎ. Spre 

deosebire de linia dreaptǎ, cercul se arǎta ca o unitate indivizibilǎ şi 

indestructibilǎ: un trunchi de copac pǎstra forma de linie dreaptǎ fie cǎ ar 

fi fost tǎiat mai lung sau mai scurt, dar odatǎ despicat de-a latul, secţiunea lui nu 

mai rǎmânea cerc. Linia dreaptǎ se putea împǎrţi cu mintea, în bucǎţi oricât de mici, fiecare bucatǎ 

rǎmânând mai departe o linie dreaptǎ, cercul nu se putea împǎrţi, tǎiat în douǎ nu mai era cerc, aşa 

cum nicio pasǎre nu mai poate zbura dacǎ i se taie aripile.  

Omul şi-a folosit mintea iscoditoare pentru a înţelege lumea ce-l înconjoarǎ  şi a se 

descoperi pe sine. Acolo unde se credea cǎ nu va putea ajunge, l-a mânat curiozitatea, l-a însoţit 

ambiţia, a pǎtruns cu privirea şi imaginaţia şi a ajuns cu gândul şi inteligenţa. Şi-a construit ciudate 

maşinǎrii care sǎ-l ajute. Astfel, a reuşit „sǎ alerge” mai repede decât ghepardul, „sǎ zboare” mai 

sus şi mai repede decât vulturul, „sǎ vadǎ” nevǎzutul şi „sǎ audǎ”neauzitul. Dar omul s-a depǎşit şi 

pe sine. A creat maşini care sunt mai „harnice”, apreciazǎ mai corect, calculeazǎ mai bine decât el. 

Şi ar fi reuşit omul fǎrǎ matematicǎ? Dacǎ privim în jur, putem afirma cǎ nu existǎ vreo creaţie a 

omului realizatǎ fǎrǎ ajutorul matematicii. Cercetǎri de ultimǎ ora ale savanţilor au demonstrat cǎ, 

învǎţǎm matematica chiar de la naştere, creierul nostru lucrând dupǎ reguli şi principii matematice.  

Matematicii, limbajului şi vederii, creierul le acordǎ o aceeaşi importanţǎ. Apariţia, 

dezvoltarea şi perfecţionarea calculelor joacǎ un rol esenţial în progresul omenirii. O mulţime de 

probleme complicate care au putut fi exprimate în relaţii matematice pot fi acum rezolvate cu 

precizie. Matematica acompaniazǎ astǎzi toate progresele ştiinţei şi ale tehnicii: 

- prevederea calitǎţilor şi a defectelor noilor materiale inventate de chimişti; 

- gestionarea informaţiilor care circulǎ cu ajutorul sateliţilor de telecomunicaţii; 
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- interpretarea datelor „vǎzute” de un scanner în interiorul unui corp uman; 

- gǎsirea de noi zǎcǎminte; 

- prognoza vremii; 

- evoluţia şi comportamentul vieţuitoarelor într-un ecosistem; 

- determinarea celei mai avantajoase forme ale caroseriei unui autoturism ş.a.m.d.  

Cu ajutorul matematicii, în ultimii ani se încearcǎ sǎ se gǎseascǎ rǎspunsuri la întrebǎri de o 

importanţǎ deosebitǎ pentru omenire: Lumea a fost creatǎ dupǎ principii matematice? Suntem 

singuri în Univers? 

Câmpan, T.Florica, Vechi şi nou în matematică , Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1978; 

Dăncilă, Eduard, Matematica , Editura Iulian, 2008 
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Arta infinitului: istoria, matematica, imposibil 

Autor: Ali Sibel, clasa aVIII -a 

Liceul Teoretic  Murfatlar 

Coordonator: Prof.Cranga Cleopatra  

 

 

Matematica este în general definită ca ştiinţa ce studiază relaţiile cantitative, modelele de  

structura, de schimbare si de spaţiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor 

abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formala. 

           Structurile anume investigate de matematica îsi au deseori radacinile în stiintele naturale, cel 

mai ades în fizica. Matematica defineste si investigheaza si structuri si teorii proprii, în special 

pentru a sintetiza si unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unica, o metoda ce faciliteaza 

în general metode generice de calcul. Ocazional, matematicienii studiaza unele domenii ale 

matematicii strict pentru interesul abstract exercitat de acestea, ceea ce le transforma într-o abordare 

mai degraba legata de arta decât de stiinta. 

   Trasaturile nefiresti si paradoxale ale ideii de infinit au supus unor grele incercari mintile 

sclipitoare ale celor mai mari ganditori ai timpurilor. Adevaratele mistere matematice si, in general, 

ale lumii, se afla la frontiera gandirii noastre. Depasind-o, putem trece dincolo de ceea ce stim ca 

este posibil si putem incepe sa exploram miracolele universului la extrem. Inca din vremea grecilor 

antici, invatatii si-au pus problema infinitului, dar primul om care a intrezarit cu adevarat amanunte 

valabile despre notiunea reprezentata printr-un “opt” dispus pe orizontala a fost remarcabilul 

vizionar Galielo Galilei. 

Infinitul este posibil  

Infinitul a fost intotdeauna tratat cu un 

amestec de fascinatie si smerenie. Unii l-au 

asociat ideii de divinitate, in timp ce altii il 

privesc ca pe un concept fara valoare practica 

in lumea reala. Acestia din urma isi 

argumenteaza pozitia afirmand ca pana si 

matematica, aparent dependenta de infinit, 

poate fi facuta recurgand la cantitati 

inepuizabile, dar finite. Vechii greci erau 

oarecum incomodati de concept, dat fiind 

termenul pe care i l-au atribuit, "apeiron", o notiune 

cu aceleasi conotatii negative pe care civilizatia moderna le intelege prin cuvantul "haos". 

"Apeiron"-ul era lipsit de control, salbatic si periculos. 
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Ca atare, Aristotel a "pus la punct" atat de ferm infinitul incat cu greu a mai fost luat in 

considerare de cineva pana in secolul al XVII-lea. Abordarea lui s-a dovedit extrem de pragmatica. 

Aristotel a decis ca infinitul trebuie sa existe, doarece timpul pare sa nu aiba inceput, nici sfarsit. De 

asemenea, nu era posibil ca cineva sa pretinda ca o numaratoare ar fi putut fi terminata vreodata. 

Daca ar fi existat un anume cel mai mare numar - "maximum", ce era in neregula cu a spune 

"maximum + 1" sau "maximum + n"? Pe de alta parte, infinitul nu putea exista in lumea reala. Daca 

ar fi exista, spre exemplu, un corp fizic infinit, spune Aristotel, acesta ar fi fara frontiere - totusi, 

prin definitie, pentru a fi corp un obiect trebuie sa aiba margini. 

P remisa, inteligenta de altfel, a lui Aristotel era, deci, 

aceea ca infinitul exista si in acelasi timp nu exista. In loc sa fie o 

proprietate adevarata a ceva real, argumenta el, infinitul exista 

doar ca posibilitate. El poate exista in principiu, dar nu s-a 

intamplat niciodata practic. Iar un exemplu foarte plastic dat de 

marele filosof suna cam asa: "Daca un om dintr-o alta parte a 

lumii ar veni acum si ne-ar cere sa ii aratam Jocurile Olimpice de 

care suntem atat de mandri, nu am putea sa o facem. In acest 

moment, ele nu exista in realitate, dar exista ca posibilitate. La 

fel, si infinitul se afla intr-o stare de eventualitate". Toata lumea 

s-a declarat multumita de aceasta "demonstratie" timp de aproape 

2.000 de ani din acel moment, pana cand a intrat in scena Galileo 

Galilei.         

Infinitul meu e mai mare decat infinitul tau  

Invartim din nou cele doua roti, 

conectate, pe respectivele trasee. Inca o 

data, ambele parcurg aceeasi distanta, sa 

spunem, un sfert din circumferinta rotii 

mari. Sau asa ar trebui, pentru ca acum, 

ceva straniu s-a intamplat. Marginea rotii 

mari s-a rotit cu un sfert din circumferinta 

ei pe traseul propriu. Marginea rotii mai 

mici s-a invartit doar cat un sfert din propria 

sa circumferinta, mai mica. Totusi ea trebuie sa se fi deplasat pe aceeasi distanta ca roata mare, insa 

fara a mai parasi ruta. Nu exista salturi, sau cel putin asa pare. 
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Ceea ce si-a imaginat Galileo ca se intampla in acest caz este ca pe masura ce roata mai mica 

se invarte, un numar infinit de mici hop-uri infinitezimale se intampla pentru a acoperi diferenta 

dintre circumferinta rotii mici si distanta pe care se deplaseaza. Infinitul a intrat in scena printr-un 

dispozitiv fizic capabil sa faca sa se intample ceva aparent imposibil. Concluziile trase de 

personajele lui Galileo, Simplicio si Salviati, au fost ca exista un numar infinit de puncte pe o roata 

circulara si un numar infinit de puncte pe cealalta. Dar cumva, desi fiecare are o infinitate de 

puncte, una a parcurs o distanta mai mare decat cealalta. O infinitate era astfel la fel ca cealalta si in 

acelasi timp mai mare. 

Fibbonacci si proportia de aur  

O pictura, o sculpltura, o lucrare arhitecturala sunt toate organizate prin masuri si rapoarte 

gratios echilibrate. Infinitul insusi, in matematica, se afla ascuns, tocmai in aceasta arta a 

proportiilor. Care dreptunghi are cel mai placut raport intre lungime si latime, spre exemplu? 

Oricine poate face un experiment in aceasta directie si poate 

incerca, singur, sau acompaniat, sa aleaga raportul pe care il 

gaseste cel mai potrivit. Este raportul dintre latime si lungime 

apropiat de 2x3, 3x5, 5x8 - dimensiunile standard ale 

carnetelelor si ale fotografiilor? Sau apropiat de o alta pereche de 

numere adiacente din secventa: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,...? 

Leonardo don Pisa, poreclit Fibonacci, a fost un matematician 

italian de la inceputul secolului al XIII-lea, care a aratat felul in 

care se formeaza aceasta eleganta secventa de numere, conectata 

cu intelegerea noastra fata de ce anume inseamna proportii 

multumitoare. Secretul formarii celebrului sir de numere este 

formarea fiecarui numar prin insumarea celor doua precedente.                  

Dar ce legatura exista intre aceasta insiruire si proprotii 

potrivite? Marele Piero della Francesca a scris o carte "Despre Proportia Divina", iar in picturile lui 

a incadrat partile si intregul in chenare cu ratiile lui Fibonacci. Leonardo da Vinci a observat ca 

ramurile copacilor, escaladand spiralat trunchiul, se distanteaza intre ele intocmai conform acelorasi 

proprotii. Virtual, toti artistii lucreaza pe baza acestor principii, fie ca isi dau sau nu seama. 

Conurile de brad si cochiliile de melci, coarnele cerbilor, liniile trasate printre sirurile de seminte 

ale florii soarelui - iar si iar aceste ratii Fibonacii apar in natura. Dar numai in matematica, arta 

infinitului, aceste ratii sunt trecute din vizibil in extrema invizibila spre definirea unei anumite 

valori, denumita Calea sau Ratia de Aur, care descrie proportia ideala pe care proportiile finite din 

arta si natura doar o aproximeaza. 
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Teorema lui Pitagora 

  Elev: Naum Radu clasa a VII-a A 

  Profesor  îndumator: Dumitrache Ion 

  Şcoala “Rares Voda” Ploieşti 

 

          Pitagora (n. cca. 580 î.Hr. - d. cca. 500 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. 

    Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria plană 

(euclidiană). Teorema lui Pitagora afirmă că "în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor 

catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei". Dacă se notează cu  și lungimile catetelor unui triunghi 

dreptunghic, și cu c  lungimea ipotenuzei acestuia, atunci teorema lui Pitagora poate fi formulată 

algebric astfel:   

     

Această imagine ilustrează una dintre multele demonstraţii vizuale. Această demostraţie este o 

demonstraţie simplă, dar nu și una elementară. 

    Suprafețele ambelor pătrate mari sunt egale cu            . Dacă suprefețele pătratelor roz, ce 

reprezintă pătratele numerelor a și b (figura din stânga) sunt substituite cu un pătrat ce reprezintă 

numărul la pătrat, făcându-se simultan o rearanjare a jumătăților celor două dreptunghiuri (fiecare 

fiind format inițial din câte două triunghiuri dreptunghice, congruente cu cel inițial), se obține figura 

din dreapta. Suprafețele celor două pătrate mari sunt identice, întrucât laturile acestora sunt 

congruente. 
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O poveste amuzantă 

 

Şcoala generală "Sfântul Nicolae" 

Târgu-Jiu - Gorj 

Autori :Nistorescu Diana si Danasel Cristina 

 

 

  

Se întâlnesc două „personaje” vestite în lumea geometriei. 

- Salut frăţioare! Ce faci aici? 

- Salut şi ţie! Mă duceam la şcoală ca să îi înveţe doamna  profesoară pe copii despre mine. 

- De ce nu vii şi tu? Pe tine nu   te-au chemat? 

- Nu… Dar ce ai tu şi eu nu am? De ce te-au chemat pe tine şi nu pe mine? 

- Eu am două laturi congruente şi tu nu! 

- Ca să îţi arăt că nu eşti cu nimic mai bun decât mine am să îţi  spun un secret! Eu am trei laturi 

congruente! 

- Ai avea tu trei laturi congruente dar, eu am şi unghiurile formate  de laturile congruente cu baza, 

congruente!  

- Da de ce te lauzi? Eu am toate trei unghiurile congruente! 

- Mă laud pentru că eu am şi o bisectoare vestită! 

- Şi ce dacă? 
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- Aaaa! La mine bisectoarea este şi înălţime, şi mediana, şi mediatoare! 

- La mine e şi mai şi! Eu am toate bisectoarele care sunt şi mediane,  şi înălţimi, şi 

mediatoare şi pe deasupra sunt şi congruente!  

- Chiar dacă ai tu toate astea tot nu te-au chemat la şcoală! Ha ha ha!! 

- Şi ce dacă! Eu nu sunt supărat , pentru că ştiu că la şcoală păstrează  tot ce este 

mai bun la sfârşit.. 

- Hmmmm…… 

 - Te-am pus pe gânduri? Înseamnă că sunt mai bun decât tine! 

- Ma gândeam că intro zi o să  ne întâlnim la şcoală şi  

atunci….. 

- Şi atunci ce? 

- Atunci tu vei fi cel nou,iar de mine, nu va mai fi interesat 

nimeni!  

- Dacă am să ajung într-o zi la şcoală , ne vom întâlni şi le vom arăta la copii tot ce mai frumos la 

noi! Dar ştii ceva? 

- Ce? 

- Noi mai avem multi fraţi! 

- Da? 

- Dar cel mai amuzant este triunghiul dreptunghic. 

- De ce este el cel mai amuzant? 

-Deoarece am auzit că săptămâna trecută a fost la şcoală…iar copii l-au 
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alergat prin toată clasa să se joace cu unghiul sau drept! Ha ha.! 

- Mi se pare că acum e la spitalul triunghiurilor! 

-Da? Nu ştiu ce s-a întâmplat mai departe , dar am auzit că i-ar fi rupt unghiul drept! 

- Aoleu! Sper că noi nu vom păţi la fel ca bietul de el! 

- Rămâne de văzut ! 

- Mai bine ar fii să vii şi tu luni la şcoală. 

- Bine ne vom vedea acolo! 

- Pa-pa! 

- La revedere. 

 Puteţi voi copii să spuneţi despre ce „personaje” este vorba?  Sigur că puteţi. Doar aţi învăţat 

anul acesta la geometrie o mulţime de lucruri despre ele. Pe care, cu siguraţă le veţi aplica în viitor 

la rezolvarea problemelor.  
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Ştiinţa matematică- fascinaţia numerelor lui 
fibonacci 

Elev: Opriţescu Alexandra, clasa a X-a 

Şcoala: Colegiul Economic Hermes Petroşani 

Prof. coord. Ianc Clara 

 

 

  (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 care-i poartă numele   : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,… în care fiecare 

termen rezprezintă suma celor două numere precedente, a jucat şi joacă un rol foarte important în 

rezolvarea multor algoritmi. Din punct de vedere formal, numerele şirului se definesc astfel: F0=0,  

F1=1, Fn+2=Fn+1+Fn , pentru orice n≥0. 

În lucarea sa “ ” (“Cartea Abacului”) întâlnim următorul exerciţiu: "Câte 

perechi de iepuri se pot obţine într-un an pornind de la o singură pereche ?". ştiind că fiecare 

pereche de iepuri produce o pereche de descendenţi în fiecare lună, o pereche nouă devine fertilă la 

vârsta de o luna şi că nici un iepure nu moare. Putem observa că după o lună vor fi două perechi de 

iepuri, după două luni vor fi trei perechi, după trei luni cinci perechi şi aşa mai departe. 
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Numerele lui Fibonacci au o importanţă deosebită, deoarece le întâlnim foarte des în natură. 

Plantele, deşi nu cunosc şirul lui Fibonacci, cele mai multe dintre ele(cum ar fi : floarea soarelui, 

conurile de pin, inelele de pe trunchiurile palmierilor, ş.a.) respectă o dispunere dată de numerele lui 

Fibonacci. 

Motivul pentru toate acestea este realizarea unui optim, a unei eficienţe maxime.De 

exemplu, urmând secvenţa lui Fibonacci frunzele unor plante pot fi dispuse să obţină cât mai 

mult soare şi să ocupe un spaţiu cât mai mic. Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la 

considerarea unghiului de  aur,  de  222,5  grade,  unghi  care  împărţit  la  întregul  360  va  da  

ca  rezultat  cifra 0.61803398…, cunoscută ca raţia şirului lui Fibonacci 

Aşadar,  numărul petalelor florilor  este, de  cele mai  multe ori,  un  număr al  

secvenţei Fibonacci : 

 Crinul, irisul au 3 petale 

 Viorelele, trandafirul sălbatic, lalelele ... au 5 petale 

Există desigur şi flori care nu au petalele dispuse într-o secvenţă Fibonacci, dar 

acestea sunt rare şi considerate speciale :euphorbia (2 petale), cala (1 petală) şi nu numai. 

Câţi dintre voi nu au studiat măcar puţin cochilia melcilor 

ieşiţi "la plimbare" după o ploaie de vară ? Designul ei 

urmează o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o trasăm cu 

pixul. Fiind studiată mai amănunţit, s-a ajuns la concluzia că 

această spirală urmăreşte dimensiunile date de secvenţa lui 

Fibonacci (pe axa pozitivă : 1,2,5,13,… iar pe axa negativă : 

0,1,3,8,…). 

După cum puteţi observa, aceste două subşiruri combinate 

dau chiar numerele lui Fibonacci. 



 

 
 

27 

n 

Raţiunea şi motivaţia pentru această dispunere este simplă: în acest fel cochilia îi crează melcului 

în interior un maxim de spaţiu şi de siguranţă. Este încă unul din nenumăratele exemple de 

aplicare a secvenţei în natură. 

Numerele lui Fibonacci îndeplinesc multe identităţi interesante, dintre care pe unele le 

întâlnim în numeroase exerciţii. Una dintre cele mai remarcate relaţii, mentionată de Kepler într-

o scrisoare pe care a scris-o în 1608, dar publicată pentru prima dată de J. D. Cassini este 

Fn+1×Fn-1-F 
2
=(-1)

n  
şi aceasta se poate demonstra uşor prin inductie. Desigur, există şi o 

modaliate mai interesantă de a demonstra identitatea menţionată mai sus şi această modalitate 

porneşte de la verificarea prin inducţie a identităţii de matrice. 

Legăturile între aceste numere sunt mult mai profunde. Ele au stat la baza construirii marilor 

edificii antice. Una dintre ele este Marea  Piramidă de la Gizeh.  Cel puţin aici, datele sunt 

tulburătoare. Împărţind perimetrul bazei la înălţimea piramidei vom obtine 6,28 adică 2pi. Această 

piramidă are valoarea unghiului de înclinare a feţelor de 51°51'. Dacă raportul dintre apotemă şi 

jumatatea bazei este egal cu 1,618 adică Ф, vom obţine o piramidă cu feţele înclinate la 51°50', 

adică cu o diferenţă de 1' faţă de piramida pi. De altfel, raportul real al feţelor este 14/11, adică 

51°50'35''. Piramida fiind oblică, se construia urcând cu 7 şi înaintând pe orizontală cu 2. Panta 

rezultată este 14/11. 

A doua construcţie este Partenonul din Atena, construit între anii 447-432 Î.Hr. 

 

 

 

 

 

 

Prin cele prezentate despre numerele lui Fibonacci sper că am reuşit să vă trezesc interesul unui 

studiu mai detaliat al acestui şir, pentru că (dupa cum am văzut) îl întâlnim deseori în elementele 

din jurul nostru. 
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Matematica - la tot pasul……. 

Autori : Costin Alexandru & Marincaş Ionicã, clasa a VI-a 

Şcoala cu cls. I-VIII Mireşu Mare, Maramureş 

Coordonator: prof. Sarkany Rodica Doina 

 

 

 Matematica este o ştiinţă plină de neprevăzut şi de aceea copiii sunt fascinaţi de ea. Vor să 

cunoască mai mult şi să se perfecţioneze. Matematica este clară, deschisă, plină de fantezie şi 

necunoscut. În general oamenii se caracterizează  prin munca lor şi prin ceea ce fac . Lucrurile din 

jurul nostru ne fac să înţelegem cum suntem noi, ne ajută  să cunoaştem şi să  descoperim. Sunt 

oameni mari care şi-au ales un drum si care pentru munca şi  înţelepciunea lor, acum sunt cunoscuţi 

în toată  lumea.  

Când vorbim despre reguli aplicabile repetat în mod nedefinit, simetrie, sinuozitate, continuitate, ne 

ducem cu gândul atât la viaţa de zi cu zi, cât şi la matematică. Trecerea neaşteptată de la banal la 

neinteligibil, obiecte "considerate ca date", şocul mulţimilor infinite şi al proceselor cu o infinitate 

de etape sunt inerente realităţii unei societăţi care nu conştientizează decât o parte din nevoia ei de 

matematică. Matematica este o problemă globală: deoarece ştiinţa este o problemă globală a 

omenirii, matematica este o problemă globală a ştiintei. Matematica îşi are “publicul” ei: indiferent 

de specialitatea sa, un intelectual poate desluşi în matematică un act de cultură care îl priveşte.  

 Dacă vechii indieni nu ar fi inventat conceptul de zero, astăzi nu am fi avut tehnologie. 

Matematica a stat şi stă la baza proiectelor tuturor maşinilor, din orice domeniu, de la autovehicul la 

maşina de tuns, dar şi a proiectelor clădirilor, aşadar a stat la baza revoluţiei ştiintifico-tehnice. În 

ştiintă şi tehnică, teoria şi practica se cheamă una pe alta, aşadar crearea în mod empiric a unui 

proiect este implicită.  

 Dacă nu ar fi existat posibilitatea de a cripta şi decripta mesaje, multe dintre informaţiile 

secrete ale lumii ar fi putut fi accesibile şi unui elev de clasa a III-a. Criptarea a pornit de la cifrul în 

"pătrat perfect" al lui Iulius Cezar. Cezar a fost primul creator de coduri din istorie. Pentru a evita 

prinderea solilor în ambuscade şi furarea misivelor, el a imaginat o cale rudimentară de a-şi cripta 

directivele. Îşi rearanja textul mesajelor astfel încât corespondenţa părea lipsită de sens. Bineînţeles, 

era doar o aparenţă. Fiecare mesaj avea întotdeauna un contor de litere ce reprezenta un pătrat 

perfect. Îşi instruia ofiţerii ca, la sosirea unui mesaj, să transcrie textul conform unei matrici pătrate.  

 Apogeul criptării manuale a apărut în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Atunci, 

naziştii au construit o uluitoare maşină mecanică de criptare, numită Enigma. Dispozitivul semăna 

cu o veche maşină de scris cu rotoare întreţesute, dintr-un aliaj de cupru şi zinc, ce se mişcau după 

tipare complicate şi transformau textul clar în şiruri năucitoare de grupări de caractere lipsite de 
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logică. Destinatarul putea interpreta corect mesajul doar dacă dispunea de o altă maşină Enigma, 

calibrată identic cu cealaltă.  

 Matematica, aşadar, i-a ajutat pe germani în război, tot ea "susţinând" crearea primei bombe 

atomice; din perspectiva euristică, matematica a stat la baza formulării tutoror teoremelor valabile 

astăzi în fizică, chimie, biologie, aşadar în natură. De la descoperire la verificare, raţionamentul, 

gândirea logică şi raportată la fapte concrete este structurată de rigurozitatea matematicii.  

 Dar şi creativitatea joacă un rol în matematică: construcţia auxiliară este un moment de 

imaginaţie. Lumea matematicii este, ca şi lumea literaturii, dominată de ficţiune, cu toate că pare 

utopic. Este tot atâta ficţiune în geometria lui Euclid, ca şi în tragediile lui Sofocle. Este tot atâta 

convenţie la Euclid, ca şi la Sofocle. Un univers de ficţiune ne dă posibilitatea să realizăm unele 

condiţii intangibile în realitatea contingentă. Ficţiunea literară, spre exemplu, conferă personajelor o 

semnificaţie exponenţială pe care un om în carne şi oase o poate dobândi cu greu. Ficţiunea 

matematică realizează un standard de rigoare şi de precizie pe care nu-l poate atinge un obiect luat 

direct dintr-o situaţie reală autentică. Universul de ficţiune ne poate ajuta să înţelegem mai bine 

universul real, dacă suntem receptivi îndeajuns. Însă analogia aceasta îşi are limitele ei.  

 Intervenţia matematicii în cursul dezvoltării psihicului poate modifica unii parametri 

psihologici. Studiul şi antrenamentele matematice contribuie la cristalizarea unor nuclee care pot 

genera concepte în sociologie, filozofie, ideologie. Matematica intervine în studiul timpului 

psihologic subiectiv (relativitatea în percepţia timpului), în funcţie de rigiditatea ideilor subiectului 

în cauză.  

 Manifestările de limbaj sunt de obicei irepetabile. În schimb, dacă am evalua o lucrare de 

matematică nu numai prin adevarul ştiinţific pe care ea îl contine, ci şi prin expresia ei lingvistică, 

atunci şi matematica ar fi irepetabilă. Pe vremea când „conceptul riguros de număr real abia 

apăruse“, Eminescu intuieşte, aproximează, cum ne-o arată însemnările sale, existenţa numerelor 

reale şi a celor iraţionale, a şirurilor, a limitelor şi a intervalelor. În notaţiile poetului în legătură cu 

natura matematicii (un fel de „limbă universală“), afirmaţiile ce privesc transferul de la semnele 

individuale la semnele categoriale conţin în subsidiar sugestia trecerii de la aritmetică la algebră. 

„Forma supremă de decantare a esenţelor“ este pentru Eminescu ecuaţia, cale de reprezentare 

metonimică a întregului domeniu al matematicii, pe de o parte, model acoperind întregul domeniu al 

cunoaşterii umane, pe de alta parte. În „ecuaţia“ cunoaşterii intră, prin urmare, toate disciplinele 

cognitive, ştiinţele aşa-numite „exacte“ şi ştiinţele umane, deopotrivă.  

 A fi poet înseamnă a fi în stare să vezi într-o frunză toate frunzele, într-un copac toţi copacii 

lumii. Într-un fel, poetul învesteşte lucrurile cu o capacitate holografică, sau, dacă vreţi, actualizează 

potenţialul lor holografic, descoperă generalul din individual. Modul matematic de gândire 

(combinator, inductiv, deductiv, abductiv, generalizator, analogic, metaforic, metonimic, algoritmic, 

probabilistic şi, înainte de orice, procedând în etape riguros ordonate, în care fiecare etapă valorifică 

explicit etapele anterioare) este important nu numai în matematică, ci şi în celelalte domenii ale 
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culturii şi chiar în viaţa de fiecare zi, dar el nu este pus în evidenţă cu atenţia cuvenită şi în acest fel 

se ratează principala valoare culturală a matematicii.  

 În anul 1993 a apărut la Editura Academiei Române volumul al XV-lea din „Operele lui 

Mihai Eminescu”, sub îngrijirea lui Petru Creţia şi Dimitrie Vatamaniuc. Textele din acest volum 

sunt împărţite în două secţiuni: Fragmentarium şi Addena. La rândul lor, textele din Fragmentarium 

sunt împărţite şi ele în trei secţiuni.  Printre textele din prima secţiune se găsesc şi cele referitoare la 

matematică, astronomie, fizică şi ştiinţe naturale. În textele redactate în primăvara şi vara anului 

1883, poetul foloseşte „un limbaj de maximă concentrare, adesea criptic”. Acestea „pot constitui 

importanţă şi interes pentru şcoala matematică românească”, d eoarece în aceste însemnări 

Eminescu „matematizează cele mai variate domenii ale activităţii umane”.  El afirmă că matematica 

este „Limba universală, limba de formule, adică de fracţiuni ale celor trei unităţi : timp, spaţiu şi 

mişcare ”.   Poetului nu-i sunt străine nici fracţiile, „multiplicarea fracţiilor”, fracţii echivalente, 

operaţii cu fracţii.   Despre algebră spune că „Algebra n-a putut să se ivească decât după ce literele 

au fost descărcate de rolul de-a însemna numere concrete”. În opinia lui, „Matematica este o 

abstracţiune a mecanicii”. 

 Influenţa matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată în următoarele versuri: 

„Iar colo batrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Universul fără margini e în degetul cel mic, 

Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă 

Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 

Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsoară cu cotul, 

În aceea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate; 

Deasupra tuturora se ridică cine poate.” 

(„Scrisoarea I”) 

„Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit;” 

 („Scrisoarea II”)   
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 „Pân-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere;” 

(„Scrisoarea V”) 

Matematica  este în general definită ca ştiinţa ce studiază relaţiile cantitative, modelele de structură, 

de schimbare şi de spaţiu. Majoritatea oamenilor nu baga de seama dar noi nu putem trai fara 

matematica.Dacă nu ar fi matematica nu am mai şti căt costă anumite produse,nu am mai putea plăti 

o factura ,etc . Euclid a fost primul matematician  care ne-a inspirit.                 

Euclid din Alexandria, originar din Damasc a 

fost un matematician grec care a trăit şi predat în 

Alexandria  în Egipt în timpul domniei lui 

Ptolemeu.Despre viaţa lui Euclid nu s-au păstrat nici 

un fel de date, de aceea se spune că viaţa lui se 

confundă cu opera. Dar nici aceasta nu s-a păstrat în 

întregime.    Majoritatea oamenilor nu baga de seama 

dar no i nu putem trai fara matematica.Daca nu ar fi 

matematica nu am mai sti cat costa anumite 

produse,nu am mai putea plati o factura ,etc . Euclid a 

fost primul matematician  care ne-a inspirit.  

Matematica, in general, si geometria, in special,  isi 

trag seva din viata cotidiana si isi gasesc apoi 

nenumarate aplicatii in viata de zi cu zi.  Mulţi 

filozofi cred că, neputând fi demonstrată experimental, 

matematica nu poate fi o ştiinţă după definiţia dată de Karl.În anii 1930, lucrări importante de logică 

matematică au arătat că matematica nu poate fi redusă la logică şi Karl Popper a tras concluzia că 

„cele mai multe teorii matematice sunt, ca şi cele din fizica, deductive: ca urmare, matematica pură, 

în cele din urmă, devine mult mai aproape de ştiinţele naturii ale căror ipoteze sunt presupuneri, aşa 

cum s-a observat recent” . Alţi gânditori, printre care  Imre Lakatos, au afirmat că matematica însăşi 

falsifică realitatea.Marele poet al culturii noastre a fost puternic atras de cunoştinţele ştiinţifice ale 

timpului său, acestea devenind uneori chiar izvor al propriei creaţii. Manuscrisele eminesciene 

impresionează prin varietatea domeniilor abordate, dar şi prin gradul de elaborare a informaţiilor 

ştiinţifice, cuprinzând însemnări referitoare la matematică, fizică, astronomie sau ştiinţe naturale. S-

au găsit scrieri care ilustrează preocupările lui pentru studiul, înţelegerea şi interpretarea unor 

concepte importante ale matematicii. 

 Suntem uimiţi când descoperim în spatele unui proces natural legile matematicii, ceea ce 

înseamnă că formele abstracte matematice ghidează formele naturale. Dar surpriza este şi mai mare 

când descoperim că numai pentru anumite forme abstracte matematice avem un corespondent în 

formele naturale.  
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 Un citat celebru afirmă că .” Dar oare ce au în 

comun aceste două ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea 

abilităţilor matematice, dar şi că stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la 

înţelegerea teoriei muzicale. Totuşi, legătura dintre cele două este mult mai profundă. 

 Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 

de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 

de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. 

V-aţi întrebat vreodată de ce pianul are clape 

albe şi negre a căror ordine se repetă la fiecare 7 clape 

albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, 

iar vioara numai 4... şi cum se acordează aceste 

instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate 

aceste răspunsuri şi nu numai. 

  

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

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

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

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

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

accentuaţi).  Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se 

distinge Dr. Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale 

structurilor ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale 

prestigioase de cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de 

matematică muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”. 

 Cu toate aceste lucruri în minte, poate că data viitoare când veţi asculta o melodie vă veţi 

gândi şi la armonia matematică ce stă în spatele muzicii care vă încântă. Audiţie plăcută! 

www.wikipedia.com 
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Triunghiul 

Elevă: Barbu Amalia, clasa aVI-a 

 Şcoala cu clasele I-VIII “Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia, jud. Olt 

 Prof.  îndrum. Dumitra Ivan 

 

Triunghiul este una dintre formele de bază din geometria plană: un poligon cu 3 vârfuri şi 3 

laturi (segmente de dreaptă).  

 

Triunghiurile se pot clasifica în funcţie de lungimile laturilor în:  
 

 

: au aceeaşi lungime la toate 

laturile. Un triunghi echilateral mai poate fi numit şi 

echiunghiular deoarece toate unghiurile interne sunt egale, 

respectiv 60°; este un poligon regulat. 

 

: 2 laturi au aceeaşi lungime, respectiv 

2 unghiuri egale (aflate la intersecţia fiecăreia dintre laturile 

egale cu cea de a treia). Orice triunghi echialteral este şi 

isoscel, dar nu toate triunghiurile isoscele sunt şi echilaterale. 

 

 toate cele 3 laturi au 

lungimi diferite, unghiurile interne sunt de asemenea toate 

diferite. 

Triunghiurile se pot clasifică şi după numărul de grade al celui mai mare unghi în:  

http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/preliminarii.php#10
http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/preliminarii.php#3
http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/preliminarii.php#10
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 au un unghi intern de 90° 

(unghi drept). Latura opusă unghiului drept se numeşte 

ipotenuză şi este cea mai mare latura din triunghi. Celelalte 2 

laturi se numesc catete. 

 

: au un unghi intern mai mare de 

90° (unghi obtuz). 

 

: au toate unghiurile interne 

mai mici de 90° (unghiuri ascuţite). 

 

 

 

Noţiuni elementare despre triunghiuri au fost prezentate de către Euclid în volumele 1-4 din cartea 

sa Elemente în jurul anului 300 îHr. 

Un triunghi este un poligon şi toate triunghiurile sunt bidimensionale (planare). 

Spunem că 2 triunghiuri sunt congruente dacă şi numai dacă unghiurile unuia sunt egale cu 

unghiurile corespunzătoare ale celuilalt. În acest caz, laturile celor 2 triunghiuri au lungimi 

proporţionale. 

În geometria euclidiană suma unghiurilor unui triunghi este de 180°, ceea ce ne oferă 

posibilitatea de a detetermina oricare unghi, atât timp cât cunoaştem celelalte 2 unghiuri.  

Pentru cazul particular al triunghiurilor dreptunghice putem detetermina oricare latură atât timp cât 

cunoaştem celelalte 2 laturi cu ajutorul teoremei lui Pytagora;.  

Noţiuni elementare 
 

http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/preliminarii.php#10
http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/triunghi.php#tr_dreptunghic#tr_dreptunghic
http://students.info.uaic.ro/~mbutuc/ioc/pytagora.html
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Linii importante în triunghi 

- este semidreapta care împarte un unghi în două 

unghiuri 

congruente; bisectoarele unui triunghi sunt concurente în I, centrul  

cercului înscris in triunghi  : 

 

 

      - este perpendiculară pe mijlocul unei laturi ; 

      mediatoarele unui triunghi sunt concurente în O,centrul  cercului                                                      

circumscris   

-perpendiculara dintr-un vârf pe latura opusă. Cele trei înălţimi ale triunghiului se 

intersectează într-un punct (H) numit ortocentrul triunghiului. 

Ortocentul triunghiului se găseşte în interiorul triunghiului 

dacă triunghiul este ascuţitunghic; dacă triunghiul este 

obtuzunghic atunci ortocentrul (H) este poziţionat în exteriorul 

respectivului triunghi . 

 

 

  - este segmentul de dreaptă care uneşte un vârf  al                                         

triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Medianele unui triunghi sunt 

concurente în G, centrul de greutate. Centrul de greutate se găseşte la 

1/3 de bază şi 2/3 de vârf. 
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 este segmentul de dreaptă care uneşte mijloacele a două laturi 

ale unui triunghi. Este paralelă cu cea de-a treia latură şi măsoară jumătate din lungimea acesteia. 

Triunghiul isoscel are următoarele proprietăţi : 

a)  Dacă un triunghi este isoscel, atunci unghiurile de la baza sunt 

congruente. 

b)  Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este înălţime, mediană şi mediatoare. 

c)  Liniile corespunzatoare laturilor congruente sunt congruente; 

d)  Oricare ar fi un triunghi isoscel, mediatoarea bazei triunghiului este axa de simetrie a 

triunghiului 

Triunghiul echilateral are următoarele proprietăţi : 

– Prezinta trei axe de simetrie ; 

- Cele trei unghiuri ale unui triunghi echilateral sunt egale si 

masoara fiecare 60° ; 

- Laturile triunghiului echilateral au aceasi lungime ; 

- Medianele,mediatoare, bisectoare şi înălţimi se confunda 

intre ele; 

- Medianele (mediatoarele, bisectoarele si inaltimile) unui triunghi echilateral sunt congruente ; 

- Mijloacele laturilor formează un alt triunghi echilateral. 
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Triunghiul echilateral se construieşte folosind un compas. Se desenează un cerc de rază r, se 

plasează vârful compasului într-un punct de pe cerc şi se desenează un cerc de aceeaşi rază. Cele 

două cercuri se intersectează în două puncte. Prin unirea celor două centre ale cercurilor cu unul din 

punctele de intersecţie se obţine un triunghi echilateral. 

 

 

 

 

 

1. Voicu, Tatiana, Matematică - notiţe pentru casele IX-XII, 1999, Ed. Stadiform  

2. Wikipedia  

3. GoMath.com  
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Logica din matematică în algoritmi şi în viaţa de zi cu zi 

 Elevi:Pintece Andreea Mirela 

       Popescu Georgiana 

Profesor:Radu Luminita 

 

     Computerul este un aparat electronic care poate face 

calcule de milioane de ori mai rapid decât creierul 

uman. Prima dată computerul primeşte date sau 

informaţii de la utilizator, apoi procesează datele ca pe 

simple semnale electrice, conform programului său şi 

produce un rezultat.    

                   

Daca studiem cuvantul ''informatica'' ,acesta provine 

din alcatuirea cuvintelor ''informatie'' si ''matematica 

“.Pentru a profesa bine trebuie sa le cunosti pe 

amandoua .Aceste doua discipline sunt pe picior de 

egalitate fiind o legatura comuna . 

 

 

              

      

                                         

Tot timpul apare ceva nou, ceva mai fain, mai interesant.  

Majoritatea  oamenilor sunt de acord cu acest lucru.!!! 

Dar oare de ce ??  

In fiecare zi ne confruntam cu o serie de intrebari la care suntem nevoiti sa raspundem ,luand 

anumite decizii. 



 

 
 

39 

Acestea  fac parte din realitate. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar putem transpune aceste intrebari si in informatica, prin aplicarea unor decizii necesare,in 

pseudocod. 

 

In concluzie putem spune ca multe dintre problemele de informatica au aplicatii practice . 

 

Un cabinet stomatologic care tocmai a fost refacut, 

la deschidere a avut urmatoarea oferta:o extractie de dinti la un copil cu vasta  

pana in 14ani costa 50 RON,pentru cei cuprinsi intre varsta de 

14 si 18 ani 100 RON,iar la adulti 150 de RON. 

Scrieti pseudocodul care determina  si afiseaza suma de platit in functie de varsta fiecarei 

persoane(varsta de tip intreg). 
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Intreg  suma ,varsta  

Citeste varsta  

  Daca  varsta <14 atunci  

                 suma      50  

  Altfel  

       Daca (varsta<=18) atunci  

                           suma  100 

       Altfel      suma  150; 

       Sfarsit daca;                               

  Sfarsit daca; 

Scrie suma .   
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Timpul trece… numerele rămân 

Marcu Georgiana &  Asimionesei Rodica, clasa : a VII – a B 

Şcoala : „Ioan Grigorescu „-Ploieşti 

Profesor îndrumător : Gavriloiu Mihaela 

 

 

        Să faci o scamatorie matematică, veţi spune , 

ghicind un număr oarecare de anumită formă , bazat 

pe regulile rigide ale aritmaticii , mai merge.Dar să 

ghiceşti data naşterii unei persoane , este o chestie de 

extract de naştere , acte de stare civilă etc. , care nu 

au nico legătură cu matematica.Ori ai cotrobăit prin 

actele mele , ori eşti vrăjitor !  

         Totuşi, vom răspunde , se poate „ghici” ziua , 

luna şi data naşterii unei persoane şi bazat numai pe 

simple calcule aritmetice , dacă se procedează ca mai 

jos : 

          Persoana a carei dată de naştere vrem să o aflăm va 

face o serie de operaţii , pe rând , fără a ne comunica decât un singut număr , pe care îl vom cere la 

timp.Iată operaţiile pe care le dictăm în ordinea lor : 

          a)dublează numărul ce reprezintă ziua naşterii ; 

          b)adună 4 la numărul obţinut ; 

          c)înmulţeşte această sumă cu 50 ; 

          d)aduă numarul de ordine al lunii de naştere ; 

          e)înmulţeşte cu 100 ultima sumă ; 

          f)scade din ultimul produs , numărul care reprezintă vârsta actuală . 

          Se înţelege prin vârsta actuală în sensul problemei , vârsta care se 

obţine scăzând anul curent din anul naşterii , indiferent dacă este vorba de 

ani împliniţi sau neîmpliniţi.Cerem apoi să ni se comunice ultimul rezultat 

din care scădem un număr N , care variază după secolul în care s-a născut 

persoana a cărei vârstă urmează să o aflăm şi după anul , în care se rezolvă 

problema şi anume : 

          Dacă persoa na , a cărei vârstă urmează să o aflăm , s-a născut în 

secolul trecut , atunci : 
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          N=19.842 dacă problema se rezolvă în 1958 ,  

          N=19.841 dacă problema se rezolvă în 1959 ş.a.m.d. 

          Dacă însă persoana , a carei vârstă urmează să o aflăm , s-a născut în secolul actual , atunci :  

          N=19.942 dacă  problema se rezolvă în 1958 , 

          N=19.941 dacă problema se rezolvă în 1959 ş.a.m.d. 

          Numărul care se obţine după scăderea lui N se desparte în grupe de câte două cifre de la dreapta la 

stânga . Prima grupă de la stânga , care poate fi şi de o cifră reprezintă ziua naşterii, a doua , luna şi a treia 

reprezintă ultimele doua cifre pe care trebuie să le adunăm la 1800 sau 1900 , după caz , pentru a obţine 

anul naşterii . 

          EXEMPLUL 1.Data naşterii unei persoane este 13 august 1892 adică 13.08.1892. 

Dacă aflarea se face în  1958 , vom afla : 

          13 * 2 = 26 

          26 + 4= 30 

          30 * 50 = 1500 

          1500 + 8 = 1508 

          1508 * 100 = 150800 

          150800 – 66 = 150734 număr care ni se comunică  

          150734 – 19842 = 130892 sau 13.08.92 , adică 13 august 1892 . 

          EXEMPLUL 2.Data naşterii unei persoane este 7 noiembrie 1906 , adică 7.11.1906. 

Dacă aflarea se face în 1958 , vom avea : 

          7 * 2 = 14 

          14 + 4 = 18 

          18 * 50 = 900 

          900 + 11 =911 

          911 * 100 =91100 

          91100 – 52 = 91048 număr care ni se comunică 

           91048 – 19142 = 71106 sau 7.11.06 , adică 7 noiembrie 1906 . 

           Iată şi o verificare o procedeului urmat :însemnând ziua naşterii cu a , luna cu b şi ultimele două cifre 

ale anului de naştere cu c , fiecare din numerele obţinute din unul din calculele de mai sus se poate scrie 

sub forma : 10.000 a + 100 b + c .Şi acum , dacă pentru cazul persoanei născută în secolul actual scriem 

identitatea : 10.000 a + 100 b + c =71.106  şi dacă descompunem numărul 71.106 într-o sumă formată din 
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zeci de mii , sute şi unitaţi , vom avea : 71.106 = 7 * 10.100 + 11 * 100 + 6 = 10.100 * 7 + 100* 11 + 6 sau 

10.000 a + 100 b + c = 10.000 * 7 + 100 * 11 + 6 , de unde deducem : a = 7 , b = 11 , c = 6 .Repetând calculele 

făcute , pentru cazul unei persoane născute în secolul trecut , vom scrie : * ( 2a + 4 ) 50 + b + 100 – [ 1958 – ( 

1800 + c ) ] – N = 10.000 a + 100 b + c . 

           Desfăcând parantezele şi efectuând reducerile avem : 10.000 a + 100 b + c + 19842– N = 10.000 a + 

1006 + c , de unde N =19842 . 

           

           Întrebaţi pe cineva , în ce zi cade 23 august 1958 şi cereţi răspunsul fără ca persoana respectivă să 

consulte calendarul . Evident că răspunsul va fi greu de dat ţinând cont că trebuie adunat numărul tuturor 

zilelor pâna la 23 august 1958 , de împarţit la 7 şi de văzut cât mai rămâne şi apoi de ţinut cont în ce zi 

suntem astăzi ş.a.m.d . Operaţia se simplifică şi devine un interesant joc matematic în felul următor : 

          Se formează pentru anul respectiv un tablou , în felul celui de mai jos , în care s-au înscris în prima 

linie lunile , în a doua ziua din fiecare lună în care cade prima duminică  ,  iar   în linia a treia, diferenţele 

dintre numărul 7 şi numerele din linia a doua .  

 

 I      II       III       IV       V       VI       VII       VIII       IX       X       XI       XII  

 

5       2         2         6         4          1           6           3          7         5         2          7 

 

2       5         5         1         3          6           1           4          0         2         5          0 

           

          Din numerele din ultima linie se formează trei numere din câte patru cifre : 2551 ,   3  614 , 0  250. 

Aceste trei numere se calculează , o dată pentru totdeauna , la începutul anului  

Şi trebuie memorate sau notate pe prima pagină a unui carnet sau a unei agende. 

          Pentru a afla în ce zi a săptămânii cade o dată oarecare , adunăm la data respectivă cifra 

corespunzătoare lunii despre care este vorba din linia a treia a tabloului , împărţtim această sumă prin 7 , 

iar restul obţinut ne arată în a câta zi a săptămânii cade acea dată. 

 

            Vrem să ştim în ce zi a săptămânii cade 1 mai 1958 . Procedăm precum urmează : 

            Cifra corespunzătoare lunii mai este 3 . Adunăm pe 3 la 1 şi obţinem numărul 4  împărţind pe 4 la 7 , 

aflăm zero întregi şi rest 4 . Ziua de 1 mai 1958 cade în a patra zi a săptămânii , deci  joi . 

             In ce zi a săptămânii cade 23 august 1958? 
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              Ţinând cont că cifra corespunzătoare lunii august este 4 , vom face următoarele o opraţii , mintal : 

23 + 4 =27 , 27 : 7 = 3 , rest 6 .23 august 1958 cade ‚ în ziua a şasea , deci sâmbătă. 

             Explicaţia operaţiei este simplă , dacă urmărim următorul tablou în care am aşezat zilele lunii 

corespunzătoare zilelor din săptămâna , de ezemplu pentru luna august. 

              Astfel de mici tablouri se văd în mod obişnuit în multe calendare : 

 

 

 

  Luni        Marţi        Miercuri        Joi        Vineri        Sâmbătă        Duminică  

                                                                              1                   2                     3 

 

     4              5                   6                  7              8                    9                    10 

 

    11             12                13                14            15                  16                   17 

 

    18             19                20                21            22                  23                   24 

 

    25             26                27                28            29                  30                   31 

  

            Numărul 4 corespunde celor patru spaţii goale , din tablou , de la începutul săptămânii. 

Adăugând pe 4 la 23 , am completat primul rând cu numărul de zile , corespunzătoare unei săptămâni 

întregi.Acum , dacă scădem din 23 + 4 = 27 numărul de săptămâni întregi , ne rămân 6 zile.De aici deducem 

că 23 august cede în a şasea zi a săptămânii (Sâmbăta). 
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MISTERELE NUMǍRULUI π 

Autor: elev Maltring Cristopher Lewis, clasa a XII-a  

Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I” Timişoara 

Îndrumător: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

      După deprinderea scrierii, oamenii din cele mai vechi 

timpuri au notat observaţia practică privitoare la existenţa unui 

raport constant între lungimea cercului şi a diametrului sǎu. 

Astfel, a putut fi gǎsitǎ o tǎbliţǎ de cǎrǎmidǎ arsǎ, dezgropatǎ în Câmpia 

Mesopotamiei, care fusese scrisǎ aproximativ prin mileniul al doilea 

înaintea erei noastre sub forma urmǎtoare i probleme: “Dacǎ 60 este 

lungimea cercului, a treia parte din 60 este 20 aceasta este 

diametrul”.  

      Într-o formulare analoagǎ, acest raport apare şi în cele mai vechi papirusuri egiptene, în 

scrierile vechilor hinduşi, ale chinezilor, ale popoarelor din sudul Mexicului, din peninsula Yukatan, 

din Guatemala şi Honduras, iar în Biblie, gǎsim consemnat urmǎtorul fapt: ”A mai fǎcut un vas, 

turnat din aramǎ, rotund cu totul, de zece coţi de la o margine pînǎ la cealaltǎ  şi gros cît cuprinde 

o sfoarǎ lungǎ de 30 de coţi.” 

       Acum circa 4000 de ani, egiptenii au găsit primii o aproximare a valorii numǎrului л şi 

l-au utilizat pentru a construi piramidele, babilonienii i-au considerat valoarea ca fiind de 3 şi 
1

8
, iar 

indienii utilizau pentru valoarea sa rezultatul calculului lui 10 . Dintre aceste estimǎri, cea mai 

apropiată de valoarea realǎ a fost cea furnizatǎ de egipteni: 3,1604.  

      Problema 48 din papirusul Rhind, de la care începe studiul aproximării  numǎrului π, are 

urmǎtorul enunţ generic: “Compararea ariei cercului şi a pǎtratului circumscris”. Sub aceastǎ 

formǎ de comparare a ariei unui cerc cu a unui pǎtrat circumscris lui, astfel ca aria lui sǎ fie egalǎ cu 

a cercului considerat, problema va continua sǎ îi preocupe pe matematicienii din veacurile 

urmǎtoare, sub denumirea de problema cuadraturii cercului şi este o parte componentă a istoriei 

numǎrul ui π.   
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                Hippocrat din Chios a 

încercat sǎ rezolve problema 

cuadraturii cercului, demers datorită 

căruia a enunţat una dintre teoremele 

fundamentale referitoare la cerc: 

“Cercurile sunt între ele ca pǎtratele  

diametrilor”, teoremǎ demonstratǎ 

ulterior de Euclid în Cartea a XII-a a 

“Elementelor”. În anul 150 d. Hr., 

Claudiu Ptolemeu, matematician din 

Alexandria, a exprimat numǎrul л ca 

fiind valoarea raportului
377

120
, iar Tsu 

Chung Chi i-a atribuit valoarea de 

355

113
. Aceste estimări sunt corecte 

pânǎ la zecimala a 3-a, respectiv a 6-a. 

        Pentru a determina o aproximare a valorii numărului л, Arhimede a calculat mai întâi 

laturile triunghiurilor echilaterale înscrise şi circumscrisr unui cerc în funcţie de diametrul lui şi 

apoi a continuat, prin dublarea succesivă a numărului de laturi ale acestor două poligoane iniţiale 

până ce a ajuns la poligoanele cu 96 de laturi, considerând că prin ele s-ar putea aproxima suficient 

de bine lungimea şi aria cercului, iar astfel se va apropia de valoarea lui л. După calcularea laturilor 

poligoanelor cu 96 de laturi  regulate, înscrise şi circumscrisr cercului şi determinarea perimetrului 

lor, a putut stabili limitele între care se află raportul dintre lungimea cercului şi  diametrul său, 

adică:   

                                                                   
71

10
3  π<

7

1
3  

              Arhimede nu a dat nici un detaliu asupra metodelor de calcul pe care le-a folosit, ci a menţionat 

doar că 3 se află cuprinsă între limitele:  

                                                                            
.

780

1351
3

153

265
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                  În cartea sa, „Metrica”, în care se 

află probleme de inginerie  tratate teoretic, 

Heron din Alexandria, în sec. I, a tratat şi 

problema aproximării lui π. Heron afirma că 

dacă Arhimede ar fi continuat calculele şi ar fi 

determinat 4 zecimale exacte, aproximarea ar 

fi putut fi folosită de astronomii greci atât 

pentru a calcula o „tabelă de coarde”, cât şi la 

determinarea razei pământului.  

    Cuadratura cercul ui a interesat şi 

matematicienii din orientul îndepărtat şi mai 

apropiat, dar ei au rezolvat-o mai ales sub formă practică, adică prin aproximare. În „Sulpasutra”, 

una dintre cele mai vechi cărţi hinduse, scrisă aproximativ în primul mileniu î. e. n. În ea se găsesc 

probleme despre transformarea pătratului in cerc şi a cercului în pătrat.  

  În secolul al V-lea, astronomul şi matematicianul Tzu Ciun-Ciji (430-501) a depăşit 

valoarea pe care o găsise Liu Huei, stabilind primele şase zecimale exacte ale lui π prin dubla 

inegalitate: 3,14155926< π<3,1415927. 

  Tzu Ciun-Ciji  a exprimat acest rezultat şi sub formă fracţionară, astfel: 

π=
113

355
=3, 141592. . .  

   Din secolul al VIII-lea, numărul π a început să îi intereseze pe matematicienii şi, mai cu 

seamă, pe astronomii din Orientul Mijlociu care aveau ca limbă comună de exprimare a 

cunoştiinţelor ştiinţifice, limba arabă. Din secolul al IX-lea, după ce ei au luat la cunoştiinţă, prin 

traduceri în limba arabă, de cele mai de seamă scrieri hinduse şi greceşti, au devenit continuatorii 

problemelor matematice care fuseseră cercetate odinioară în geometrie de către greci şi in aritmetică 

de către hinduşi şi au creat, prin sinteza acestor domenii, capitole noi ca acelea ale trigonometriei şi 

algebrei.  Printre problemele care i-au pasionat îndeosebi se află  şi acea a cuadraturii cercului. 

Astfel, Ibn sl-Haitam (965-1039), matematician aparţinînd de şcoala din Cairo, a compus o carte 

despre cuadratura lunulelor. În ea găsim teoremele stabilite de Hippocrat despre cuadratura 

lunulelor precum şi altele mai generale.  

   La începutul secolului al XV-lea, Djemşid al-kaşi, născut în Iran, astronom la Observatorul 

din Samarkand, unde a şi murit în 1436, a determinat valoarea lui π cu 17 zecimale exacte. Metoda 

folosită de el a descris-o în lucrarea „Tratat despre cerc”.  Urmând metoda lui Arhimede, el a 

aplicat-o la un poligon cu 3·
282  laturi, ceea ce înseamnă 805 306 368 de laturi, pe care l-a înscris şi 

circumscris unui cerc cu un diametru de 600 000 de ori cât diametrul Pământului. În felul acesta, el 

şi-a propus ca eroarea rezulând din calculele lui să fie mai mică decât grosimea unui fir de păr. Şi, 
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într-adevăr, el a reuşit această performanţă unică, depăşită abia de matematicienii din europeni de la 

sfîrşitul secolului al XVI-lea, folosind un  procedeu original de simplificare a calculelor. Astfel, ca 

să găsească perimetrele poligoanelor regulate înscrise şi circumscrise cercului el a determinat o 

formulă de recurenţă pentru lungimea coardelor, 
nc (n=1,2,3,. . . ) corespunzătoare arcelor 

na =180 0

-
1

0

2

60
n

de rază r=60, anume: 
nc = 1(2 )nr r c  . Regulile de calcul, ca şi acelea folosite pentru a 

verifica exactitatea lor, au fost expuse de al-Kaşi într-un capitol din cartea intitulată „Cheia 

aritmeticii”, terminată în anul 1427. Calculele au fost efectuate în sistemul sexazecimal, deoarece 

aceste era sistemul de numeraţie folosit în mod curent de astronomii arabi. Totuşi, al-Kaşi este 

primul matematician care a arătat avantajul pe care îl prezintă fracţiile zecimale în calcule şi de 

aceea, el a fost considerat ca inventatorul lor, deşi ele au fost cunoscute de mai înainte. Al-Kaşi a 

calculat valoarea lui π în sistemul zecimal: 2π=6,2831853071795865. . .  Acest număr este primul 

exemplu de fracţie zecimală găsit într-o carte de limba arabă.  

                  În tratatul de geometrie, scris prin jurul anului 1220, de Leonard din Pisa sub titlul 

„Practica geomatria”, în care a fost folosit ca surse de documentare diverse lucrǎri arabe, se aratã 

cum se construieste media proporţionalǎ dintre douã segmente cu rigla şi compasul şi totodatǎ se 

restabileşte adevãrata identitate a numãrului  , precizându-se cã valoarea gãsitã odinioarã de 

Arhimede 
7

11
3 este aproximativã. Alaturi de ea, Leonardo din Pisa, a mai adãugat şi expresia de 

origine hindusǎ 
120

337
 , în plus, aplicând el însuşi procedeul lui Arhimede, tot la un poligon cu 96 

de laturi a obţinut dubla inegalitate :

5

1
458

1440

9

4
458

1440
 , din care e dedus un raport care dã trei 

zecimale exacte ale lui :                                              ...1418,3
275

864

3

1
458

1440
  

                  În anul 1596, Ludolph van Caulen (1540-1610), cel mai vestit calculator din secolul al 

XVI-lea a stabilit primele 20 de zecimale exacte ale lui π . Ele au fost publicate într-o broşura în 

limba olandeză care a fost tradusã în latinã de W.  Snellius, în 1615.  La acest rezultat a ajuns 

considerând poligoane înscrise şi circumscrise cercului cu  15 2
31

=32,512,254,720 de laturi. 

Ulterior, ajutat de un elev - P. Cornelius, el a reluat calculele pentru poligoane cu 

2
61

=4611686018427387904 laturi şi a ajuns la primele 35 de zecimle ale numǎrului π, iar acestea au 

fost publicate în anul 1615, după moartea sa. După dorinţa exprimată încă din timpul vieţii, pe 

piatra sa funerară din Leyda au fost gravate primele 20 de zecimale ale lui π.   

      Admiraţia matematicienilor contemporani pentru performanţa dovedită de el s-a arătat 

prin faptul că  multă vreme după moarte, numărul π a purtat numele de “numărul lui Ludolph”.   
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       Un alt mare matematician, care nu a rămas indiferent la determinarea unor aproximaţii 

ale numărului π a fost Leonhard Euler (1707-1783), care a considerat numărul π ca limită a unor 

şiruri infinite convergente de poligoane înscrise şi circumscrise unui cerc care au toate acelaşi 

perimetru, de aceea, metoda folosită de el a fost numită metoda izoperimetrelor. Bazânduse pe ea, el 

a demonstrat următoarea teoremă: “Dacă an şi bn sunt razele cercurilor înscrise, respectiv 

circumscrise, unui poligon regulat cu 2
n
 laturi, dar de acelaşi perimetru P, există relaţiile:   

a2n = ,
2

nn ba 
    b2n  = 

2

)( nnn bab 
 = nnba2 ” 

     Este evident că oricare ar fi numărul n al laturilor poligoanelor înscrise rămâne mai mică 

decât P, care este depăşit de lungimea cercului circumscris, deci:  

2 πa2n < P < 2 πb2n, 

 Inegalităţile devenind egalităţi, trecând la limită pentru n  , caz în care, din fiecare 

dintre aceste două egalităţi se poate deduce valoarea lui π, iar calculele care conduc la determinarea 

valorii numărului π pot fi efectuate algebric, sau prin metode trigonometrice.    

  Apariţia calculatoarelor numerice în secolul al XX-lea au avut ca rezultat îmbunătăţirea 

aproximărilor lui π. John von Neumann a utilizat calculatorul ENIAC pentru a calcula 2037 de 

zecimale ale lui π în 1949, calcul care a durat 70 de ore. Alte mii de zecimale s-au obţinut în 

următoarele decenii şi milionul de cifre a fost depăşit în 1973. Progresele nu s-au datorat doar 

hardware-ului mai rapid, ci şi apariţiei unor noi algoritmi. Una dintre cele mai semnificative 

realizări a fost descoperirea transformatei Fourier rapide în anii 1960, algoritm ce permite 

calculatoarelor să efectueze rapid operaţiuni aritmetice pe numere extrem de mari.  

  La începutul secolului al XX-lea, matematicianul indian Srinivasa Ramanujan a descoperit 

multe noi formule pentru π, unele remarcabile pentru eleganţa şi profunzimea lor matematică. Una 

dintre formulele sale este seria 

 

şi cea similară găsită de fraţii Ciudnovski în 1987, 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
http://ro.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformata_Fourier_rapid%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fra%C5%A3ii_Ciudnovski&action=edit&redlink=1
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care dau 14 cifre zecimale cu fiecare termen. Fraţii Ciudnovski au folosit această formulă pentru a 

stabili câteva recorduri de calcul al lui π spre sfârşitul anilor 1980, inclusiv primul calcul cu peste 

un miliard de cifre zecimale în 1989. 

Actualmente, cu ajutorul calculatoarelor, numărului π i se pot determina cu precizie primele 

64 de miliarde de zecimale. 

Numărul π, constanta cercului sau numărul lui Ludolph sunt denumirile date de-a lungul 

timpului acestei fracţii zecimale infinite, care a atras atenţia multor matematicieni, a generat 

controverse, teorii, probleme de natură teoretică şi practică, datorită rezolvării cărora matematica a 

progresat ca ştiinţă. 

Cea mai presantă întrebare deschisă legată de π este dacă el reprezintă un număr obişnuit - 

adică dacă orice bloc de cifre ce apare în π la fel de des ca în cazul unui număr generat „aleator”, iar 

dacă răspunsul se demonstrează a fi afirmativ, atunci următoarea întrebare ar fi dacă în orice bază 

întreagă de numeraţie, nu doar în baza 10 se ţntâmplă acest lucru. 

 Actualmente nu se cunosc încă toate proprietăţile numărului π, care rămâne un mister 

pentru viitoarele generaţii de matematicieni. 
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Prietenii 

Eleva: STANOEV  IASMINA, cls a VI- a A 

Liceul Teoretic Peciu Nou 

Prof. coordonator:  Catiţa Luchin 
 

Trei era un număr căruia îi plăcea să aibă mii de prieteni. Se 

lăuda peste tot cu prietenii pe care îi avea la Universitate şi spunea că toţi 

sunt de încredere, fiind alături de el la bine şi la rău. 

                  Într-o zi, bunicul său, 80, s-a apropiat de el şi i-a spus:  

                - Fac pariu cu tine, pe o pungă de floricele, că nu ai atâţia 

prieteni pe câţi crezi, Trei. Mai mult, că sigur  majoritatea nu sunt decât 

colegi sau complici de năzbâtii. 

                 Trei a acceptat pariul fără ezitare, însă neştiind cum să verifice dacă toţi erau pr ietenii lui 

adevăraţi, a decis să-l întrebe pe bunicul, iar acesta i-a răspuns că are exact ce îi lipseşte lui. Bunciul 

a urcat în pod, iar la ieşire ducea ceva în mână, însă Trei nu vedea nimic. 

                -  Ia-l. Este un scaun special. Cum este invizibil îţi va fi greu să te aşezi pe el dar dacă îl 

duci la şcoală şi reuşeşti să te aşezi pe el, îi vei activa magia şi iţi vei putea distinge adevăraţii 

preieteni. Trei, curajos si decis, a luat acel ciudat scaun invizibil şi a  mers cu el la şcoală. În pauză 

i-a rugat pe toţi să facă un cerc pentru a le arăta ceva. Trei s-a aşezat în mijlocul cercului împreună 

cu scaunul său. 

                  - Nu vă mişcati, veţi vedea ceva uimitor! Le-a spus Trei şi a încercat să se aşeze pe 

scaun însă cum nu îl vedea a cazut provocând un val de râsete. 

                  - Aşteptaţi, aşteptaţi, nu m-am aşezat bine! A strigat Trei în timp ce încerca să se aşeze 

din nou, însă a cazut şi de data aceasta stârnindu-le lui Şapte, Nouă, Cinci nişte expresii de 

suspiciune pe când din partea lui Şase, Patru şi Opt a obţinut râsete batjocuritoare. 

                    Trei nu s-a lăsat învins şi a încercat din nou dar de fiecare dată cădea până când în una 

din încercări a simţit că stă suspendat în are, iar atunci şi-a dat seama de magia despre care vorbea 

bunicul. Privind în jur i-a putut vedea pe Zero, Unu şi Doi,  prietenii lui de-o viaţa ţinându-l pentru 

a nu cădea în timp ce mulţi pe care îi considera prieteni nu făceau altceva decât să râdă de 

spectacolul pe care îl dădea. 

                     S - a oprit din numărul său şi retrăgându-se cu adevăraţii lui prieteni le-a povestit cum 

ingeniosul său bunic l-a păcălit pentru a-i arăta că prietenii adevăraţi sunt aceia care ne iubesc şi işi 

fac griji pentru noi nu oricine care trece pe lângă noi şi se bucură de răul nostru. 

                     În acea după-amiază, cei patru prieteni au mers împreună la bunic pentru a-i plăti 

pariul rămânând cu el până târziu şi ascultându-i poveştile.  
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Fractali – curiozităţi matematice 

Autor: Bianca Cerasela Asăvoaei&Velciov Paula Maria, clasa a IX-a 

Liceul Teoretic „Sf. Kiril şi Metodii ’’ –Timiş 

Coordonator: prof. Gabriela Tămaş  

 

              - sunt forme şi modele extraordinare create cu ajutorul ecuaţiilor matematice. O 

definiţie intuitiva a fractalului este acesta : un fractal este o figură geometrică fragmentată sau 

frântă, care poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea sa fie (cel puţin aproximativ) 

o copie miniaturală a întregului. 

Cuvântul  „fractal”a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot în 1975 şi provine 

din latinescul ’’fractus ’’ , care înseamnă spart sau fracturat.  

     Fractalul , ca obiect geometric, are în general următoarele caracteristici :  

1. este auto-similar (măcar aproximativ sau stochastic): dacă se măreşte orice porţiune 

dintr-un fractal, se vor obţine (cel puţin aproximativ) aceleaşi detalii ca cele ale 

fractalului întreg.  

2. are o definiţie simplă şi recursivă - pentru a vă imagina fractalul corespunzător unei 

funcţii f(x) , consideraţi elementele x , f(x) , f(f(x)) , f(f(f(x))) , etc. 

3. are detaliere şi complexitate infinită: orice nivel de magnificare pare identic si are o  

structură fină la scări infinit de mici .  

Termenii cheie din geometria fractală sunt :  

  segmentul, curba sau forma iniţială  

 - regulă folosită pentru a construi o nouă curbă sau formă din cea obţinută 

anterior. 
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 - procesul de repetare a aceluiaş pas iar şi iar. 

 

Exemple celebre de fractali 

  -se obţine pornind de la un triunghi şi decupând 

recursiv triunghiul ( central ) format de mijloacele fiecărei laturi. 

 

 

   – se obţine pornind de la un triunghi echilateral şi 

se înlocuieşte treimea din mijloc de pe fiecare latură cu două segmente astfel încât să se 

formeze un nou triunghi echilateral exterior. Apoi se execută aceiaşi paşi pe fiecare 

segment de linie s formei rezultate , la infint. La fiecare iteraţie , perimetrul acestei figuri 

creşte cu patru treimi. Fulgul Koch este rezultatul uni număr infinit de execuţii ale 

acestor paşi si are lungime infinită, în timp ce aria sa rămâne finită. De aceea Fulgul 

Koch şi construcţiile similare sunt numite uneori ’’ curbe monstru 

’’.                                 

 Alte exemple celebre de fractali sunt :  

      Mulţimea lui Mandelbrot, Mulţimea lui Cantor, 

Covorul lui    Sierpinski , Curba Dragon , Curba lui Peano , 

Mulţimea Julia.  

 

Benoit Mandelbrot - ’’ părintele fractalilor’’-a cercetat relaţia dintre fractali şi natură. El in 

natură a arătat că există mulţi fractali şi că aceştia pot modela cu precizie unele fenomene. 

Mandelbrot împreună cu colaboratorii săi au introdus tipuri noi de fractali pentru a modela lucruri 

mai complexe , cum ar fi arborii şi munţii. 
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Conceptul de similitudine poate fi extins intr-o anumită măsură prin introducerea unor mici 

schimbări într-o serie de transformări similare-aşa numitele perturbari. Dacă introducem anumite 

perturbări intr-un arbore fractal uniform, rezultatul poate semăna cu un copac real , un coral sau cu 

un burete. 

Fractali aproximativ pot fi observaţi uşor în natură; aceste obiecte afişează o structură 

autosimilară la o scarp mare , dar finită. Exemple de fractali în natura : norii , fulgii de zăpadă , 

cristalele , lanţurile montane , fulgerele , reţelele de râuri , liniile de coastă. 

Arborii şi Ferigile sunt fractali naturali care pot fi modelaţi uşor pe calculator folosind un 

algoritm recursiv. Natura recursivă este evidentă în aceste exemple-o ramură a unei arbore sau o 

frunză a unei ferigi este o copie în miniatură a întregului : nu identici , dar similare. O altă plantă la 

care se poate observa uşor auto-similitudinea este conopida. 

 

 

Complexitatea şi proprietăţile uimitoare ale fractalilor le permit acestora să modeleze lucruri 

din diferite domenii : biologie , geografie , hidrologie , meteorologie , geologie , economie , 

medicină , astronomie ( modelează structura Universului , distribuţia galaxiilor şi distribuţia 

craterelor pe lună-în filmul Apollo 13 , o imagine a lunii a fost generată folosind fractali ). 
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Fractalii şi Teoria Haosului 

 Probabil că aţi auzit de ’’ Efectul fluturelui ’’ , care spune că un 

fluture bătând din aripi undeva în Europa poate declanşa o tornadă în 

Texas. De fapt asta afirmă teoria haosului : mici modificări ale datelor 

iniţiale ale unui sistem complex pot conduce la stări finale ale sistemului 

foarte diferite.  

O posibilitate importantă pentru a investiga sensibilitatea sistemelor haotice este de a le 

reprezenta comportamentul prin grafică pe computer. Aceste forme  grafice rezultate apar sub forma 

unor fractali. 

         Utilitatea geometriei fractale în teoria haosului rezidă în faptul că obiectele numai sunt 

reduse la câteva forme perfect simetrice ca în geometria euclidiană-geometria fractală studiază 

asimetria, asperitatea obiectelor precum si structurile fractale din natură. În geometria fractală , norii 

numai sunt sfere , munţii numai sunt conuri , liniile de coastă numai sunt cercuri. 

           De fapt, asperitatea nu este numai o imperfecţiune a unui lucru ideal , ci chiar este esenţa 

multor obiecte naturale. Astfel, în timp ce geometria euclidiană servea ca limbaj descriptiv pentru 

mecanismele clasice de mişcare, geometria fractală este folosită pentru studierea modelelor produse 

de haos. 

          Oricine poate crea peisaje deosebite şi imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, deoarece 

există pe Internet o mulţime de programe software generatoare de fractali. Astfel, oricine poate 

genera fractali neavând nevoie să cunoască noţiuni matematice complexe – tot ce trebuie să facă 

este să modifice funcţia care generează fractalul şi alţi parametri şi să selecteze nişte culori. 

        De asemenea , vă puteţi compune propria muzică fractală cu ajutorul unor programe software 

specializate. 
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Legile simetriei în univers 

Autor: Ciocani Petru, clasa a XI-a 

Scoala: Liceul Teoretic” Sf.Kiril şi Metodii”-Timiş 

 Dudeştii-Vechi 

Coordonator: prof. Tămaş Gabriela 

 

 

Toată lumea ştie ce este simetria, însă în acest articol, Mario Livio de la Institutul Şt iinţific 

de Cercetare Spaţială Baltimore, SUA, ne demonstrează faptul că nu numai formele, dar şi legile 

naturii pot fi simetrice. Citiţi mai departe pentru a afla detalii surprinzătoare! 

 Toată lumea va observa că pata de cerneală din dreapta este simetrică, dar puţini ştiu că figura din 

stânga este considerată şi ea simetrică din punctul de vedere al exactităţii matematice. Deci ce 

reprezintă simetria? Şi de ce a devenit acest concept atât de important, astfel încât mulţi oameni de 

ştiinţă îl consideră a fi baza legilor naturii? 

 

 

 

  Această pată de cerneală este evident simetrică…      dar aşa este şi această imagine! 

Atunci când lucrurile care s-ar putea schimba, nu se schimbă 

Simetria reprezintă invarianţa la unele posibile modificări - care se produc în jurul unor centre fixe - 

ale formelor, enunţurilor, legilor sau expresiilor matematice  ce rămân nemodificate după anumite 

transformări. De exemplu, enunţul “Madam, I’m Adam” este simetric dacă este citit de la dreapta 

spre stânga, literă cu literă. Aceasta înseamnă că enunţul rămâne acelaşi dacă este citit de-a-

ndoaselea. Titlul documentarului “A man, a Plan, a Canal, Panama”, are aceeaşi proprietate. 

Pata cerneala 
Stele   
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Enunţurile cu acest tip de simetrie sunt cunoscute sub denumirea de palindromuri, iar 

palindromurile joacă un rol important în structura cromozomului Y, definitoriu pentru sexul 

bărbătesc. 

Până în anul 2003 cercetătorii din domeniul biologiei genetice credeau că datorită faptului 

că cromozomului Y îi lipseşte un partener (cu ajutorului căruia putea face schimb de gene), 

încărcătura sa genetică era pe cale să scadă datorită mutaţiilor distrugătoare. Spre surprinderea lor 

totuşi, cercetătorii care au secţionat cromozomul Y au descoperit că acesta luptă împotriva 

distrugerii cu ajutorul palindromurilor. Aproximativ 6 milioane (din cele 50 milioane) de fragmente 

ADN ale cromozomului formează secvenţe de tip palindrom. Aceste copii “în oglindă” furnizează 

rezerve în caz de mutaţii distructive  şi permit cromozomului, într-un anumit fel, “să se 

autoreproducă” – prin împletire putând să-şi schimbe poziţia. 

Pentru figurile şi formele bi-dimensionale, ca acelea desenate pe o bucată de hârtie, există 

exact patru tipuri de simetrie a “ rigidului” (care nu suferă alungiri sau distorsionări), cunoscute sub 

numele de: reflexie, rotaţie, translaţie şi reflexie cu alunecare. 

Întâlnim simetria prin reflexie peste tot în jurul nostru – aceasta fiind simetria bilaterală 

familiară care caracterizează animalele. Trageţi o linie verticală prin mijlocul fotografiei unui 

fluture (dreapta). Acum îndoiţi fotografia pe mijloc, urmărind linia verticală. Suprapunerea perfectă 

rezultată indică faptul că fluturele rămâne neschimbat în urma reflexiei în jurul axei sale centrale. 

 

                                           

 

                                                                              

 

Un flug de zăpadă are simetrie de rotaţie.                                    Simetria bilaterală a unui fluture. 

Multe litere ale alfabetului au şi ele aceeaşi proprietate. Dacă ţineţi o bucată de hârtie în faţa unei 

oglinzi, pe care aţi scris pe verticală enunţul “MAX IT WITH MATH” , va arăta la fel şi imaginea 

văzută în oglindă. Simetria prin rotaţie este şi ea foarte des răspândită în natură. Un fulg de zăpadă 

(dreapta), rotit cu 60, 120, 180, 240, 300 sau 360 de grade în jurul unei axe ce trece prin centrul său 

(perpendicular pe planul său) conduce la o configuraţie identică. Un cerc rotit cu orice unghi în 

jurul unei axe centrale, perpendiculare pe planul său, rămâne neschimbat. 

Fulg de zăpadă 
fluture 
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Simetria prin translaţie este tipul de invarianţă la schimbare întâlnit la motivele care se 

repetă, ca cel din cea de-a doua imagine. Translaţia înseamnă deplasarea sau schimbarea poziţiei cu 

o anumită distanţă de-a lungul unei drepte distincte. Multe dintre frizele clasice, desenele de pe 

tapete, motivele decorative de la ferestrele imenşilor zgârie-nori şi chiar şi centipedele manifestă 

acest tip de simetrie. 

În sfârşit, urmele paşilor lăsate în timpul plimbării au o simetrie de reflexie cu alunecare 

(vezi imaginea de mai jos). Transformarea care are loc în acest caz constă într-o translaţie (sau 

alunecare) urmată de o reflexie faţă de o linie paralelă cu direcţia deplasării (dreapta punctată). 

 

 

Urmele paşilor rămân neschimbate după reflexia cu alunecare.Toate tipurile de simetrie prezentate 

până acum sunt simetrii ale formei sau înfăţişării care pot fi observate cu ochiul liber. Simetriile 

care stau la baza legilor fundamentale ale naturii sunt într-un fel strâns legate de cele prezentate; dar 

în loc să fie legate de forme sau figuri geometrice, ele lansează o altă întrebare: ce transformare 

trebuie să sufere lumea din jur astfel încât să lase neschimbate legile care descriu toate fenomenele 

observate? 

Legile naturii descriu în general un grup de reguli despre care se presupune că explică 

absolut tot ceea ce observăm în Univers. Faptul că ar putea exista un astfel de set de legi era de 

neconceput înaintea sec. al XVII-lea. Cercetările unor genii din lumea ştiinţei cum au fost Galileo 

Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) şi în special Isaac Newton (1642-1727) au fost 

acelea care au relevat clar faptul că o mână de legi puteau explica un domeniu larg de fenomene. 

Dintr-o dată fenomene diverse cum ar fi căderea merelor, apariţia mareelor şi mişcarea planetelor 

au putut fi explicate toate cu legile gravitaţiei ale lui Newton. 

Într-un mod asemănător, pe baza impresionantelor rezultate experimentale ale lui Michael 

Faraday (1791-1867) şi ale fizicianului scoţian James Clerk Maxwell (1831-1879) au putut fi 

explicate toate fenomenele clasice electrice, magnetice şi optice, utilizând doar patru ecuaţii! 

Gândiţi-vă un moment la acest lucru – întreaga lume a electromagnetismului în patru ecuaţii! 

S-a descoperit că legile naturii respectă câteva dintre simetriile pe care le-am întâlnit mai înainte şi 

încă alte câteva mai ezoterice. Pentru început, s-ar putea specifica faptul că legile au o simetrie de 

translaţie. Manifestarea acestei proprietăţi este simplă: indiferent că realizaţi un experiment în New 

York sau în Los Angeles, la cealaltă extremitate a Căii Lactee sau într-o galaxie aflată la miliarde de 

ani-lumină de aici, veţi putea descrie rezultatele folosind aceleaşi legi. De unde ştim că acest lucru 

este adevărat? Pentru că observaţiile asupra galaxiilor din tot Universul arată nu numai faptul că 
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legea gravitaţiei este aceeaşi acolo ca şi aici, dar şi că atomii de hidrogen de la marginea 

Universului observabil se supun exact aceloraşi legi ale electromagnetismului sau ale mecanicii 

cuantice pe care le respectă şi aici pe Pământ.Legile naturii au de asemenea şi o simetrie de rotaţie – 

legile arată exact la fel indiferent că ne orientăm direcţiile în raport cu polul nord sau cu cea mai 

apropiată cafenea – fizica nu are o direcţie preferată în spaţiu.Dacă nu ar fi existat această simetrie 

remarcabilă de translaţie şi de rotaţie a legilor, nu am fi avut nici o speranţă să înţelegem vreodată 

diferitele părţi ale cosmosului. În plus, chiar aici pe Pământ, dacă legile nu ar fi simetrice, 

experimentele nu ar decurge identic în toate laboratoarele de pe suprafaţa terestră. 

Legea gravitaţiei a lui Newton poate avea o simetrie de rotaţie, 

dar asta nu înseamnă că şi orbitele au aceeaşi simetrie. 

Atenţie însă: trebuie făcută distincţie între simetriile formelor şi 

simetriile legilor. Grecii antici credeau că orbitele pe care se 

rotesc planetele în jurul Soarelui au o simetrie de rotaţie şi de 

aceea au o formă circulară. De fapt nu forma orbitei ci legea 

gravitaţiei lui Newton are o simetrie de rotaţie. Acest lucru 

înseamnă că orbitele pot fi (şi chiar sunt!) eliptice, dar în acelaşi timp ele pot să aibă orice orientare 

în spaţiu. 

În primul paragraf nu am facut doar o simplă afirmaţie că legile se supun anumitor simetrii; de fapt, 

am afirmat cu tărie că simetria poate sta la baza legilor. Ce înseamnă acest lucru? 

Imaginaţi-vă că n-aţi auzit niciodată de fulgi de zăpadă şi că cineva vă cere să ghiciţi forma 

unuia. În mod clar este o sarcină imposibil de îndeplinit, deoarece neştiind nimic despre el, fulgul 

poate arăta ca un ceainic, ca litera S sau ca iepuraşul Bugs Bunny. 

Chiar dacă vi se dă forma unei ramuri a fulgului şi vi se spune că aceasta 

este o parte a lui nu vă este de foarte mult ajutor. Fulgul poate arăta de 

exemplu ca în configuraţia b. Dacă însă vi se spune că fulgul de zăpadă 

are o simetrie de rotaţie cu 60º în jurul unei axe ce trece prin centrul său, 

această informaţie poate fi utilizată într-un mod foarte eficient. Simetria 

limitează imediat posibilele configuraţii la fulgi cu şase colţuri, cu 

doisprezece colţuri, cu optsprezece colţuri etc. Dacă facem presupunerea, 

bazată pe experienţă, că natura va opta pentru cea mai simplă şi mai 

economică soluţie, cea mai rezonabilă presupunere ar fi fulgul de zăpadă 

cu şase colţuri (fig. c). Cu alte cuvinte, necesitatea unei forme simetrice ne-a ghidat în direcţia 

corectă. 
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Puzzle-uri matematice 

 

Autor. Ciocani Maria,clasa a IX-a   

Liceul Teoretic ,,Sfinţii Kiril şi Metodii”-Timiş, 

Dudeştii Vechi, 

Coordonator:Prof. Boboiciov Adriana 

 

.  Printre jocurile logice fascinante 

ale căror origini trebuie căutate in China Antică, 

Tangramul ocupă o poziţie specială. Joc-jucărie, 

conceput pentru a fi practicat de o singură persoană, 

Tangramul este ilustrarea perfectă a aforismului 

"Maeştrii se dovedesc în lipsa mijloacelor". Într-

adevăr, resursele iniţiale ale jocului sunt extrem de 

reduse: şapte figuri geometrice (5 triunghiuri (de 

diferite mărimi), un pătrat şi un paralelogram).  

Jocul constă în aşezarea celor 7 figuri (toate şi numai ele - prima regulă), una lângă alta, fără 

suprapuneri (a doua regulă), în plan (regulă implicită), pentru a forma anumite figuri date, figuri cu 

valoare estetică sau imagini stilizate de obiecte reale.Cele 7 figuri iniţiale - se mai numesc şi tanuri - 

provin din decuparea într-un anume fel a unui pătrat, ca în figură. Ele erau confecţionate în mod 

tradiţional din piatră, os, lut sau alte materiale "clasice", însă azi pot fi din plastic, lemn, sau alte 

materiale "moderne". 

Legat de Tangram s-a pus întrebarea: Câte figuri convexe pot fi realizate cu ajutorul celor 7 

piese? Una este pătratul de plecare, alte 12 sunt prezentate în figura alăturată. Abia în 1942 s-a 

demonstrat că numai aceste figuri convexe pot fi realizate folosind regulile menţionate mai sus, 

demonstraţia fiind făcută de matematicienii Fu Traing 

Wang şi Chuan Chih Hsing, de la Universitatea 

Naţională din Chekiang, China.  
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Tangramul este inepuizabil nu numai la nivelul combinaţiilor 

posibile cu cele şapte tanuri ci şi în ceea ce priveşte mulţimea jocurilor 

în care pot fi descoperite trăsături ale sale.Cubul SOMA, inventat de 

fizicianul şi scriitorul danez Piet Hein (autorul şi al jocului HEX). 

Avem la dispoziţie 7 piese formate 

din câte 3 sau 4 cubuşoare unitare, nu orice 

fel de piese ci toate cele care pot fi formate 

astfel încât rezultatul să nu fie convex. Exista 

7 piese care se pot obţine astfel, una singură cu 3 cuburi şi şase cu câte 4. 

Deşi piesele sunt obţinute în acest mod , fără a fi dinainte "aranjate" astfel 

încât lucrurile să iasă bine, cu ele poate fi rezolvată următoarea problemă 

naturală: realizarea unui cub de dimensiuni 3x3x3.Există exact 240 de 

soluţii diferite ale problemei şi au fost obţinute de către Conway în 

1981.  

O încercare mult mai dificilă este realizarea unui cub 5x5x5, 

folosind un cub 2x2x2 um paralelipiped 2x2x1, trei paralelipipede 

2x4x1.Cubul SOMA este folosit nu numai în sensul problemei 

anterioare, a realizării unui cub 3x3x3 ci şi în sensul Tangramului, 

pentru a realiza diferite construcţii cu cele 7 piese.  

         

   Cubul lui Rubik care a făcut înconjurul lumii. Este, 

poate, cel mai faimos puzzle. Un cub de plastic de câţiva centimetri, 

secţionat pe fiecare direcţie în câte trei "felii" astfel încât să se obţină 27 

cuburi mai mici, dintre care numai 26 sunt vizibile. Fiecare faţă este 

colorată altfel decât celelalte şi se poate roti în jurul axului ei central. 

Rotind de câteva ori la întâmplare feliile cubului, culorile "difuzează" 

rapid, pierzându-se într-un mozaic aparent incontrolabil în care numai 

cuburile din centrul feţelor mai amintesc de culoarea iniţială. Revenirea 

la ordinea iniţială pare o speranţă irealizabilă: există peste 43 miliarde de miliarde de configuraţii.  

Epidemia a fost pregatită în 1975 când un tânăr arhitect maghiar, Erno Rubik, a brevetat o 

jucărioară multicoloră, menită să-i folosească drept material didactic pentru întărirea intuiţiei 

spaţiale a studenţilor săi. În 1978, un amic a lui Rubik ia cubul cu el la Congresul de matematică de 

la Helsinki şi astfel cubul ajunge pe mâna matematicienilor. Cubul a trecut din mână în mână, s-a 

făcut legătura cu teoria grupurilor (de permutări). Virusul s-a răspândit cu repeziciune în Franţa şi 

Marea Britanie, a trecut apoi oceanul spre America şi Japonia, a intrat în atenţia unor coloşi ai 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1981
http://ro.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Permut%C4%83ri&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
http://ro.wikipedia.org/wiki/America
http://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
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industriei şi comerţului cu jucării astfel încât în 1980, grupul Ideal-Toy comanda Ungariei 6 

milioane de cuburi. 

Inventat tot de Erno Rubik, domino-ul magic este format din 9 

cubuşoare negre şi 9 albe, marcate de la 1 la 9 cu puncte ca piesele 

de domino şi legate pentru a forma doua etaje dintr-un cub. Orice 

felie poate fi rotită, cea de sus şi cea de jos . Problema? Refacerea 

ordinii de la 1 la 9 punctelor înscrise pe cubuşoare atât pe faţa albă 

cât şi pe cea neagră, după amestecarea arbitrară a acestor cuburi. 

Încercarea este mai uşoară decât în cazul cubului (există "numai" 

406 125 600 de configuraţii posibile). Faptul că feliile laterale nu 

pot fi rotite decât cu multipli de 180° face inaplicabile majoritatea 

formulelor cunoscute de la cub. Există mai multe metode de 

rezolvare, unele mai simple altele mai complicate, un algoritm 

simplu urmând 3 etape:   

 separarea cubuşoarelor de colţ (cele marcate cu 1,3,7 sau 9 puncte) albe de cele negre 

(centrele feţelor fiind fixe, ele precizează culoarea feţelor) 

 punerea cubuşoarelor de colţ la locul lor, în cadrul fiecărei feţe (1 la nord-vest, 3 la nord-est 

etc.) 

 ducerea cubuşoarelor de mijloc la locul lor 

Sudoku, din japoneză 数, sû, cifră, şi 独, doku, unică, este un 

joc în formă de grilă inventat în 1979 şi inspirat de pătratul latin şi de 

problema celor 36 ofiţeri a lui Leonhard Euler. Scopul jocului este de 

a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9 respectând anumite 

condiţii, cu unele cifre fiind de la început dispuse în grilă. 

 Grila jocului este un pătrat de nouă pe nouă căsuţe, subdivizat în tot 

atâtea pătrate identice, numite regiuni (vedeţi figura).  

Regula jocului este simplă: fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să conţină decât o 

dată cifrele de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie să conţină cifrele de la unu 

la nouă o singură dată.Cifrele nu reprezintă decât o convenţie, relaţiile aritmetice între ele nefiind de 

nici un folos. Orice ansamblu de simboluri distincte: litere, forme, culori, pot fi folosite fără a se 

modifica regulile jocului.  

O grilă 9×9 de Sudoku  
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Dell Magazine, primul care a publicat grile, a folosit cifre în 

publicaţiile sale. Dimpotrivă, Scramblets, de la Penny Press, și Sudoku 

Word, de Knight Features Syndicate, folosesc amândouă litere. Interesul 

jocului consistă în simplitatea regulilor sale şi în complexitatea soluţiilor 

sale. Grilele publicate au de obicei un nivel de dificultate indicat, iar 

editorul are posibilitatea să indice şi un timp de rezolvare probabil. Cu 

toate că, în general, grilele ce conţin mai multe cifre completate sunt mai 

uşoare, inversul nu este în totdeauna adevărat. Dificultatea veritabilă a 

jocului rămâne totuşi în a găsi suita exactă a cifrelor rămase. 

 Acest joc a inspirat deja mai multe versiuni electronice care aduc 

un interes diferit rezolvării grilelor Sudoku. Forma sa de tip grilă şi 

folosirea lui într-un scop ludic îl aduc mai aproape de alte jocuri publicate 

în ziare, cum ar fi careurile şi problemele de şah. Profesorii recomandă 

practicarea jocului Sudoku ca antrenament pentru gândirea logică. 

Nivelul de dificultate poate în acest caz să fie adaptat publicului. Grilele 

sunt publicate în ziare, dar pot fi şi generate cu ajutorul unui computer. 

În 1782, matematicianul elveţian Leonhard Euler îşi 

imaginează următoarea problemă într-o grilă. Unii atribuie 

paternitatea Sudokului elveţianului, cu atât mai mult cu cât munca lui 

Euler consista în studiul pătratelor latine şi teoria grafurilor.  

Problema ofiţerilor se poate enunţa astfel: fie şase regimente 

diferite, fiecare regiment posedând şase ofiţeri de grade diferite. Se 

cere să se plaseze cei 36 ofiţeri într-o grilă de 6 x 6, fiecare ofiţer 

ocupând câte căsuţă, în aşa fel că fiecare rând şi fiecare coloană să 

conţină toate gradele şi toate regimentele. 

"Deşi, după tot efortul pe care l-am dat pentru rezolvarea acestei probleme, am fost obligaţi să 

recunoaştem că un astfel de aranjament este absolut imposibil, deşi nu putem să dăm o demonstraţie 

riguroasă"In 1901, francezul Gaston Tarry demonstrează imposibilitatea rezultatului datorită unei 

căutări extensive a tuturor cazurilor şi prin încrucişarea rezultatelor. Legătura între Sudoku şi 

problema celor 36 de ofiţeri este condiţia care împiedică repetiţia unui acelaşi element în grilă, 

ajungându-se în final tot la un joc care se foloseşte de principiul pătratului latin (combinarea a două 

pătrate latine în cazul pătratului greco-latin, pătrat latin subdivizat în mai multe regiuni în cazul 

Sudoku).          

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Careu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ah
http://ro.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A2ndire_logic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
http://ro.wikipedia.org/wiki/1782
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
http://ro.wikipedia.org/wiki/1901
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaston_Tarry&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Euler_36.svg
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 
 

 Colaboratori: prof. Daniela Badea 
                                          prof. Luminiţa Corneci - 

- SAM „Ing. Gh.  Pănculescu” Vălenii de Munte 
                           prof. Mihaela Gavriloiu  

PARTENERI: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Gheorghe Borovină 
                   Insp. Biologie:  prof. Silvia Olteanu 
SPONSOR: 

 S.C. Cati S.R.L. Ploieşti 
  Ing. Cătălin Moisescu  

MOTTO... 
„Şcoala oricând e o închisoare cînd învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când 
acesta va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce 
propune.“  
                                                                         Mihai Eminescu 

ARGUMENT: 
Încă din 1959, ONU a dedicat fiecare an anumitor probleme majore, cu o 

importanţă globală pentru omenire,  încercând să atragă atenţia asupra lor şi să îndemne 
statele lumii la acţiune pentru promovarea sau rezolvarea lor. Astfel, în această jumătate 
de veac s-au sărbătorit Anul Internaţional al Drepturilor Omului, Anul Internaţional al 
Reconcilierii, Anul Internaţional al Deşerturilor şi al Deşertificării (2006), Anul 
Astronomiei (2009), Anul Internaţional al Biodiversităţii (2010) etc.  

În spiritul acestei tradiţii, anul 2011 a fost declarat:  
 Anul Internaţional al Chimiei, al cărui scop este acela de a atrage tinerii către 
această ştiinţă şi a concentra atenţia oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în 
viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie. Sub 
sloganul "Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru", se vor aniversa şi 100 de ani de când 
Marie Curie a primit al doilea Premiu Nobel, cel pentru chimie, acum vor fi sărbătorite şi 
femeile care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor. 
 Anul Internaţional al Pădurilor pentru a ne reaminti cât de importante sunt pentru 
noi pădurile şi viaţa care se adăposteşte în interiorul lor (UNESCO). Mesajul transmis de 
iniţiatori - „pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni”. 
 Anul European al Voluntariatului are la bază o serie de documente ale unor 
instituţii europene care recunosc contribuţia voluntariatului la evoluţia societăţii şi a 
cetăţenilor ei. Aceasta reprezintă, o formă de cetăţenie activă la nivelul bătrânului 
continent ce ar trebui sprijinită de autorităţi la nivel naţional, regional şi local. Tot acum, 
vor fi aniversaţi 10 ani de la demararea Anului Internaţional al Voluntariatului, celebrat în 
2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Oferă-te voluntar! Schimbă ceva! 

Elev Robert Petruţescu 

Prof. Maria-Rodica Maier 

Şcoala Europeană “Andrei Şaguna”Deva 

Jud.Hunedoara 

 

 

Astăzi, trăim într-o lume nebună, nebună, o lume a banilor, a răutăţilor, a invidiilor, dar 

haideţi să oprim pentru o clipă timpul şi să ne întoarcem la o viaţă adevărată, trăită în cel mai 

simplu mod cu putinţă, haideţi, ca pentru o clipă, să ne întoarcem în natură. 

Dar cum, ar întreba cei mai mulţi dintre noi? Atât de uşor se poate întoarce la natură, la 

viaţă, dar cu ajutorul nostru, al oamenilor. Haideţi să lăsăm tot răul deoparte şi să trăim frumos, să 

ne bucurăm de fiecare clipă a existenţei noastre, trăind, pur şi simplu, în natură. 

Ce frumoasă e natura în care trăim, dar noi, oamenii trebuie să avem grijă de ea, să o 

protejăm, să îi acordăm atenţia cuvenită, exact cum facem şi cu noi, la fel cum avem grijă de noi, de 

viaţa noastră şi a celor din jurul nostru, aşa ar trebui să ne comportăm şi cu EA, da, cu natura care 

ne înconjoară şi în care trăim şi respirăm. 

Când crezi că totul e pierdut, întoarce-te la EA, trăieşte în EA, respiră alături de EA si nu 

iţi va părea rău. 

Este vindecarea ta, este pansamentul care îţi vindecă rănile, este tot ceea ce nu poate fi 

exprimat în cuvinte, este TOTUL. 

Deci, nu uitaţi să trăiţi în cel mai frumos mod cu putinţă, alegeţi întotdeauna binele şi 

alegeţi ceea ce se numeşte NATURA, adică adevărata viaţă. 

Alegerea vă aparţine, pentru că sunteţi cu adevărat liberi. 

Comisia Europeană a  lansat Anul european al voluntariatului 2011: 
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               Noi, ne-am oferit! Cadrele didactice, împreună cu elevii Şcolii Europene “Andrei Şaguna” 

Deva (Eco-Şcoală), am participat la acţiunea de ecologizare a municipiului Deva, “Let’s do it 

Romania-curăţenie în toată ţara într-o singură zi”. 

Această acţiune reprezintă o alternativă la 

educaţia şcolară tradiţională şi combină 

învăţarea cu activităţile creative şi competiţia, 

plantând în minţile elevilor seminţele 

voluntariatului şi ale protecţiei mediului. 

În speranţa că voi contribui la 

“alfabetizarea” şi la “trezirea conştiinţei” 

românilor, am extras “Ghidul Eco-

Cetățeanului”, publicat de Ministerul Muncii, pe 

care l-am împărţit cunoscuţilor.  

              -„Pentru un mediu sănătos” 

              

I. Reduc consumul și evit risipa de apă 

1) Prefer să fac un duș rapid în locul unei băi în cadă 

2) Mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet 

3) Reglez nivelul apei calde/ reci pentru a evita un consum inutil 

4) În limita posibilităților consum apă potabilă de la robinet, deoarece pentru apa îmbuteliată se 

consumă ambalaj (PET etc.), energie și se produc deșeuri 

II. Reduc consumul și evit risipa de energie 

1) Folosesc becuri ecologice și echipamentele casnice cu consum redus de energie  

2) Elimin consumul inutil de energie electrică, termică și gaze  

3) Efectuez lucrări de reabilitare termică a locuinței 

4) Utilizez surse ecologice alternative de producere a energiei, în măsura posibilităților 

5) Pentru încălzirea/ răcirea încăperilor nu folosesc aragazul/ aparate improvizate 

III. Reduc și evacuez selectiv cantitatea de deșeuri respectând mediul 

1) Folosesc detergenți și produse de curățenie biodegradabile prietenoase cu mediul 

2) Deșeurile electro-casnice le predau societăților de reciclare/salubrizare în vederea reciclării 

3) Produsele toxice nu trebuie evacuate în rețeaua de canalizare 

4) Evacuez deșeurile în mod selectiv și contactez firma de salubritate pentru a debarasa cantitățile 

importante de deșeuri provenite din construcții/ alte lucrări de amenajare a locuinței 

5) Păstrez curățenia în toate locurile publice 

IV. Acționez împotriva poluării sonore 

1) Contribui la păstrarea liniștii în imobil, respectând programul de odihnă 

2) Limitez sonorizarea în timpul petrecerilor 
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I. Reduc consumul și evit risipa de apă 

1)Anunț în timp util departamentul administrativ când sesisez o defecțiune/ pierdere în rețeaua de 

apă 

2) Închid robinetul când folosesc săpunul și folosesc apa caldă numai dacă este strict necesar 

II. Reduc consumul și evit risipa de energie 

1) Beneficiez la maxim de lumina naturală 

2) Plasez, pe cât posibil, biroul perpendicular în fața ferestrei 

3) Închid sursele de lumină din încăperile neocupate și orice calculator sau alt aparat care nu este 

folosit și consumă energie 

4) Folosesc sistemul de încălzire/ răcire fără să activez poziția maxim și închid ușa încăperii 

III. Reduc consumul și evit risipa de materiale 

1) Trasmit documentele în format de electronic 

2) Utilizez ca ciornă partea nefolosită (verso) a colilor tipărite care nu mai sunt utile și păstrez 

resturile de hârtie/ deșeurile din birou în vederea reciclării 

 

            

I. Prefer achiziționarea produselor și servicilor ecologice/ prietenoase cu mediul, obținute cu un 

consum redus de energie, care pot fi reciclate cu ușurință/ cu etichetă ecologică 

II. În limita posibilităților, prefer să cumpăr produse agricole/alimentare provenite din agricultura 

ecologică, eco-etichetate/certificate ecologic sau produse tradiționale ecologice românești 

1) Produsele ecologice sunt mai sigure, mai nutritive, fără organisme modificate genetic, reziduuri 

de pesticide, îngrășăminte chimice sau orice alt compus chimic de sinteză  

2) Produsele ecologice au un conţinut echilibrat în substanţe bioactive şi minerale 

3) Agricultura ecologică respectă mediul, bunăstarea animalelor,favorizează biodiversitatea și 

contribuie la dezvoltarea durabilă 

III. Evit achiziționarea produselor de unică folosință care măresc rapid cantitatea de deșeuri 

IV. Evit utilizarea sacoșelor din plastic și folosesc sacoșe durabile din materiale textile sau pungi 

din hârtie/ alte materiale biodegradabile 

V. Evit achiziționarea de produse pe bază de aerosol/ spray-uri cu aerosoli care poluează 

atmosfera 

VI. Evit deplasările cu autoturismul la cumpărături 

           

 

1) Adopt un comportament calm la volan și 

conduc cu viteză moderată, respectând 

viteza maximă admisă, ceea ce va permite 

reducerea emisiilor poluante, a cantității de 

combustibil folosite și a zgomotului 
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2) Pentru deplasarea la locul de muncă prefer să utilizez transportul în comun și numai dacă este 

strict necesar autoturismul 

3) Pentru deplasarea pe trasee scurte, merg pe jos sau folosesc bicicleta 

4) Împreună cu prietenii/ vecinii/ colegii ne deplasăm, dacă este posibil, într-un singur autoturism 

personal la locul de muncă/ la cumpărături/ în vacanță 

5) Pentru deplasările pe trasee lungi din perioada vacanței, prefer să utilizez transportul cu trenul 

sau autocarul 

6) Utilizez sistemul de climatizare în autoturism, numai dacă este strict necesar  

7) Evit parcarea/ staționarea/ camparea autovehiculului sau caravanei pe spațiile neamenajate 

              Eco-instrucţiuni pentru timpul liber 

1) Păstrez curățenia în spațiile publice și arunc gunoiul doar în locurile special amenajate 

2) Spăl autovehiculul doar în locurile autorizate care permit evacuarea apei în rețeaua de canalizare 

3) Amenajez grădina/ spațiul verde din fața locuinței și particip la plantarea de copaci și flori 

4) Udarea grădinii/ spațiilor verzi o efectuez seara, fără un consum excesiv de apă, când evaporarea 

este mai slabă sau folosesc apa de ploaie recuperată 

5) În limita posibilităților evit utilizarea produșilor chimici de sinteză în grădinărit și protejez 

cuiburile păsărilor 

6) Anunț imediat autoritățile despre orice accident ecologic sau act de braconaj 

7) Respect spațiile naturale, obiceiurile, cultura, locuitorii și prefer circuitele pedestre în România și 

în strainătate 

8) Pescuiesc și vânez numai dacă am un permis valabil, doar în locurile și perioadele legale 

9) Țin cont să nu arunc/ să nu deversez nimic în apa mării, în lacuri sau oricare curs de apă 

Alăturaţi-vă nouă, pentru a ne putea bucura de frumuseţile acestei ţări şi a fi mândri că 

trăim în România! 

 http://vorbedeverde.blogspot.com/search/label/ghidul eco-cetateanului 
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Pledoarie pentru Pământ 

Autor: elev Rusu Paula – clasa a VI –a 

Îndrumător:prof.Olaru Liliana  

Şcoala cu cl.I-VIII Bivolari, judeţul Iaşi 

 

 

 

Încă din copilărie auzi acest cuvânt: 

poluare. Înţelegi de la părinţi şi învăţători, 

din emisiunile de televiziune şi radio, din 

ziare şi reviste că poluarea aerului apei sau 

solului e un fenomen negativ. Poate afecta 

să sănătatea omului, a animalelor şi a 

plantelor din jur. 

Mergi pe malul unui lac şi vezi 

peşti morţi, care sunt afectaţi de substanţe 

toxice scăpate în ape de la o uzină 

apropiată.  

Să zicem că te afli într-o staţie de 

autobuz şi fumul negru care iese din ţeava de 

eşapament îţi taie respiraţiea, parcă te înăbuşi. Acesta este un fenoomen de poluare a aerului.  

Vezi la televizor o conductă de pertol perforată de răufăcători. Petrolul a tâşnit pe un lan de 

grâu, făcând o baltă intensă şi distrugând plantele. Este vorba de poluarea solului.  

Un factor important al mediului este . Ca şi aerul, apa este un factor de mediu necesar 

vieţii; fără apă viaţa nu poate fi concepută. Cantitatea de apă din organism reprezintă la un adult 

60% din  greutatea sa. Apa mai este folosită pentru întreţinerea, pregătirea animalelor, salubrizarea 

localităţilor şi locuinţelor. Omul are nevoie zilnic de 5l de apă pentru nevoile pur fiziologice. 

La televizor, în ziare, reviste şi cărţi se vorbeşte de poluarea apei. Şi aici este vinovat tot 

omul. 

La o fermă zootehnică din judeţul Botoşani au fost deversare, în lacul piscicol Suliţa, 

cantităţi mari de deşeuri, iar peştii au murit cu tonele, plutind umflaţi pe suprafaţa apei. 

Datorită exerciţiilor militare, în Ucriana în apă, au ieşit la malul mării negre tone de peşti 

morţi. 

Acestea sunt doar câteva consecinţe nefericite ale poluării apelor. Contaminarea apelor este 

de obicei invizibilă, deoarece substanţele poluante se dizolvă în apă. Altele, totuşi nu se dizolvă: 

ţiţeiul, spuma detergenţilor, care plutesc pe suprafaţa apei. 
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Pe malul râului Prut sunt pungi de plastic, cutii de bere, sau sute de “sticle”, aduse de 

curenţi. Sticlele care nu au dop zac pe fundul apei, iar cele cu dop plutesc. 

Apa e o cale de transmitere a bolilor molipsitoare, uneori a epidemiilor, care pot afecta 

multe persoane: febra tifoidă, dezinterie, holera, boli parazitare. 

Un rol important în combaterea poluării îl au guvernele şi organizaţiile internaţionale, care 

decid şi politic şi financiar soarta actuală a planetei noastre. 

 Pot lupta activ alături de oameni responsabili pentru a evita poluare 

planetei.  

La şcoală: Învăţătorul şi profesorul ne 

formează deprinderi legate de ocotirea mediului 

înconjurător; astfel am participat la acţiuni de 

ecologizare a localităţii noastre; am dat o nouă 

faţă curţii şcolii; am participat la concursuri de 

modă ecologică. 

Pe stradă: Ambalajele, cutiile, hârtiile nu 

trebuie arun cate pe străzi, în drum spre şcoală. 

Acasă: Trebuie să foloseşti acasă regulile 

învăţate la şcoală, pentru a păstra curăţenia în 

gospodărie. 

În localitatea natală: Şi noi avem dreptul să sesizăm în scris sau prin telefoane Agenţia de 

protecţie a mediului asupra cazurilor concrete de poluare a localităţii. 

 

 

Taine, curiozităţi, fenomene din ştiinţele naturii dezlegate pentru elevi, Editura Porţiel 

Orientului Iaşi, Casa Şcolilor, 2006. 
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S.O.S. Poluarea! 

Autor: elev Trofin Florin – clasa a VII –a 

Îndrumător:prof.Olaru Liliana  

Şcoala cu cl.I-VIII Bivolari, judeţul Iaşi 

 

 Într-o zi, m-am dus să pescuiesc, dar am observat  

peşti morţi ce pluteau pe apă.  Apa era poluată. M-am 

întors acasă dezamăgit. Din cauza poluării moare vegetaţia,  

mor plantele şi animalele.  

 Am ajuns la concluzia  că cele mai mari şi 

importante cauze ale poluării sunt uzinele şi maşinile, dar 

pe primul plan este . El a construit uzinele, 

maşinile şi toate celelalte lucruri poluante; din cauza omului 

se taie pădurile şi creşte dioxidul de carbon care duce la 

poluarea atmosferei.  

 Dacă ar ajunge cineva la preşedinţie care doreşte să ocrotească mediul, ar trebui să 

desfiinţeze uzinele şi ar trebui să dea voie să se folosească numai maşini ecologice; ar trebui să 

oprească şi defrişarea pădurilor. 

 O altă faţă a poluării este şi aruncarea gunoaielor la întâmplare de către om. Ele ar trebui 

colectate şi puse plastic la plastic, fier la fier, etc. 

 Datorită coşurilor de fum ale fabricilor apar zone şi regiuni poluate; în aceste zone 

vieţuitoarele pot pleca, plantele şi copacii se ofilesc, oamenii care locuiesc în aceste zone vor trebui 

să se mute deoarece nu se va mai putea trăi aici; nu se va mai putea cultiva nimic; pot apărea de 

asemeni numeroase boli foarte periculoase organismului uman, mai ales pentru copii. 

 Datorită poluării apare încălzirea globală care duce la creşterea temperaturii medii 

atmosferice; stratul de ozon se micşorează, radiaţiile solare sparg acest strat de ozon şi afectează 

atât oamenii, animalele şi plantele. 

 Pentru a menţine viaţa pe Pământ trebuie să investim în păduri, în plante şi animale, în 

maşini care reciclează gunoiul şi utilaje care epurează apa. 

 De asemeni, ar trebui să nu mai folosim atât de mult din resursele Pământului pentru a avea 

o viaţă mai bună şi mai frumoasă. 

Pentru o viaţă mai bună ar fi mai bine să lucrăm în folosul omenirii, pentru a ne păstra 

sănătatea şi planeta curată. 

Şi noi, copiii, în localitatea în care trăim, trebuie să contribuim practic la diminuarea poluării 

aerului, apei şi solului pentru ca . 
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Mai mult cu mai puţin 

Jugănariu Nicoleta, 

Prof. coord. Hobjilă Daniela Ramona 

Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” - Vaslui 

 

 

              În acest referat vom încerca să răspundem la întrebarea „Cum putem continua să răspundem 

nevoilor energetice reducând în acelaşi timp impactul asupra mediului?”.  

              Preţurile la energie sunt în creştere, iar dependenţa de importurile de petrol şi gaz din ţări 

din afara Uniunii Europene este tot mai mare. De asemenea, emisiile de gaze cu efect de seră sunt în 

creştere. Este clar că viitorul înseamnă trecerea de la combustibili fosili la surse de energie 

nepoluante şi regenerabile.  

             Însă cel mai ieftin şi mai rapid mod de a lupta împotriva schimbărilor climatice, de a 

asigura alimentarea cu energie şi de a menţine sub control facturile la electricitate şi căldură este de 

fapt eficientizarea consumului. Să folosim energia eficient nu înseamnă să facem sacrificii în ceea 

ce priveşte calitatea vieţii, dimpotrivă! 

            Consumul de electricitate din Europa a crescut cu aproape o treime în ultimii 15 ani. În 

acelaşi timp, Uniunea Europeană produce mai puţină energie iar aproape 55% din energia Europei 

este importată. În acest context, noi avem la dispoziţie două soluţii; economisirea energiei şi 

utilizarea surselor alternative de energie. Economisirea energiei trebuie să înceapă cu noi deoarece 

consumul casnic de energie reprezintă peste un sfert 

din cel al Europei. Gospodăriile reprezintă sectorul 

economic care înghide cea mai mult electricitate. 

Însă tot aici există şi cel mai mare potenţial pentru 

economisirea energiei. Fiecare dintre noi poate face 

în ceea ce priveşte economisirea energiei.  

            În continuare, vom menţiona câteva măsuri 

simple de economisire a energiei în viaţa cotidiană.  

            Nu trebuie să facem risipă de energie 

deoarece oamenii de ştiinţă au constatat că 25% din 

consumul anual de energie poate fi asigurat prin 

utilizarea mai eficientă a energiei. Este necesar doar să 

ne schimbăm comportamentul şi atitudinea. Există lucruri simple pe care noi toţi le putem aplica în 

viaţa de zi cu zi  şi putem economisi 25% din energie.  Temperatura optimă recomandată  în 

încăperi  este de 18-20 grade celsius. Reducerea temperaturii cu un grad ar permite economisirea a 

2-5% de energie, de aceea evitaţi încălzirea excesivă a încăperilor. 
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           Închideţi calculatorul dacă nu îl utilizaţi. Chiar dacă calculatorul este în standby, tot foloseşte 

o cantitate  semnificativă de electricitate.Utilizaţi un screen saver 

închis la culoare şi veţi economisi 7, 5 KW la fiecare 24 de ore. 

De asemenea, alegeţi fundaluri întunecate pentru afişajul 

ecranului. Un fundal negru consumă cu circa 25% mai puţină 

energie decât unul alb. În plus, un laptop consumă cu 10% sau 

chiar mai puţină putere decât un PC şi au setări pentru consum 

redus de energie.  

          Eu vă recomand câteva măsuri simple de economisire a 

energiei în ceea ce priveşte maşina de gătit. Folosiţi oale 

potrivite la mărime plăcii maşinii de gătit. Dacă oala este cu 

numai un cm mai mică decât placa maşinii de gătit se pierd circa 30% din energia folosită. Şi nu 

uitaţi! Fiecare oală cu capacul ei. La fi ertul fără capac consumul de energie poate creşte şi de 4 ori.  

În ceea ce priveşte cuptorul, evitaţi să îl deschideţi inutil atunci când îl utilizaţi. Deschiderea de 3 

ori a acestuia duce la creşterea consumului de energie cu 10%.  

           Iată câteva indicaţii în ceea ce priveşte aparatele frigorifice. Nu 

uitaţi să le amplasaţi în spaţii uscate, ferite de razele soarelui şi cât mai 

departe de aragaz sau de calorifer. Ţineţi uşile deschise la frigider cât 

mai puţin timp posibil. Nu puneţi alimente sau băuturi calde în 

frigider. Dacă stratul de gheaţă atinge 3 cm, dezgheţaţi imediat 

frigiderul deoarece stratul gros de gheaţă împiedică transferul de frig 

şi ar putea genera un supraconsum de 30%. Şi nu uitaţi ca cel puţin de 

două ori pe an să curăţaţi praful depus pe componentele aparatelor 

frigorifice.  

 

            În ceea ce priveşte 

iluminatul, schimbaţi becurile clasice 

(cu incandescenţă) cu becuri economice (lâmpi fluorescente 

compacte). Becurile economice au o durată de viaţă de până la 

8 ori mai mare decat becurile clasice şi un consum de 

aproximativ 5 ori mai mic; în acest mod se va obţine o reducere 

a consumului cu iluminatul de circa 75-80%. Închideţi sursele 

de lumină din încăperile neocupate. Pe piaţă au început să apară 

tehnologii mai noi şi chiar mai eficiente cum sunt diodele 

emiţătoare de lumină (LED-uri), iar becurile incandescente sunt 

scoase treptat de la vânzare în Uniunea Europeană, urmând ca până la sfârşitul lui 2012 să nu se mai 

găsească pe rafturile magazinelor.  

           Sfatul meu este să faceţi duş în loc de baie deoarece pentru umplerea căzii este necesar un 

volum de apă de 3-4 ori mai mare decât cel utilizat pentru duş. Închideţi robinetul atunci când se 

foloseşte săpunul. Reglaţi nivelul apei calde pentru a se evita un consum inutil. Verificaţi periodic 

instalaţiile sanitare pentru evitarea sau detectarea eventualelor defecţiuni sau pierderi de apă. Un 

singur robinet de apă care picură risipeşte într-o lună circa 170 litri de apă.  
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            În încercarea de a-i face pe consumatori să aleagă inteligent, Uniunea Europeană a introdus 

etichete energetice pentru anvelope şi pentru foarte multe aparate electrice. Acestea sunt etichetate 

şi clasate în funcţie de eficienţa lor energetică, ajutându-ne astfel să economisim energie şi bani. 

Deşi produsele eficiente energetic pot părea mai scumpe la prima vedere, ele sunt mai rentabile pe 

termen lung datorită economiilor făcute ca urmare a consumului mai redus de energie.  

          Prin urmare, şi noi putem contribui la economisirea energiei dacă ne schimbăm obiceiurile. 

Într-adevăr, noi nu putem face totul, dar putem face ceva! 

 

www.managenergy.net 

www.aleemvs.ro 

Agenda Europa, 2011-2012 
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Delta Dunării, paradisul păsărilor! 

Mălina Sas 

Prof. coordonator: Ianculescu Georgina 

   Şcoala cu clasele I-VIII nr. 22, Timişoara, Timiş 

 

Dintotdeauna, Delta Dunării a fost deopotrivă 

o casă primitoare atât pentru om, cât şi pentru 

necuvântătoare. Aici, cu toţii ne găsim liniştea şi 

armonia şi ne simţim cu adevărat ca şi acasă. 

După ce ocoleşte munţii Măcin din nordul 

Dobrogei, rămăşită a bătrânilor munţi hercinici, 

Dunărea se desface în trei braţe principale: Chilia, 

Sulina şi Sfântu Gheorghe, prin care îşi dăruieşte 

apele Mării Ne gre. Aici, între cele trei braţe se află 

Delta, cel mai nou pământ a României, care se naşte 

şi creşte cu fiecare zi. 

 Delta Dunării este cea mai reprezentativă din 

Europa şi una dintre cele mai complexe din lume. 

Aceasta r eprezintă un obiectiv de mare atracţie prin 

prezenţa în cadrul ei a unei variate vegetaţii şi faune – 

piscicole şi ornitologice. Aici există cea mai bogată şi 

mai variată faună ornitologică din Europa şi anume 

peste 300 de specii de păsări, unele dintre ele declarate 

monumente ale naturii şi ocrotite de lege. 

 Valoarea universală a Rezervaţiei Biosferei 

Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea 

acesteia în anul 1990 în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei lansat de UNESCO. Este 

unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei. 

 Delta Dunării este un adevărat paradis faunistic.  

 Păsările sunt cele care au creat faima deltei, cunoscută, încă de la începutul secolului ca un 

paradis avian. Renumele se datorează celor 327 specii pe care le putem întâlni aici şi care reprezintă 
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81% din avifauna României. Dintre acestea 70 de specii sunt din afara Europei (China, India, Egipt, 

etc). 176 de specii sunt clocitoare, 103 neclocitoare; dintre clocitoare 44 sunt sedentare şi 133 

migratoare; cele neclocitoare sunt oaspeţi de iarnă şi de pasaj primăvara şi toamna. După originea 

geografică, păsările aparţin următoarelor grupe: mediteranean; europen; siberian; mongolian; 

chinez; arctic. 

  Dintre acestea cuibăresc 218 specii, restul de 109 specii trecând prin deltă şi rămânând 

diferite perioade de timp toamna, iarna şi primăvara. Păsările acvatice sunt cele mai numeroase: 

cuibăresc 81 specii şi trec prin deltă 60 specii, în total 141 specii, ceea ce reprezintă 82% din 

avifauna acvatică europeană. 

 O  parte dintre păsări sunt specii 

sedentare: pe scăruşii, piciorongul, stârcul, 

cufundacul, lopătarul, cristeiul, fluierarul, 

stăncuţa, vulturul, şoimul dunărean, chirighiţa, 

bufniţa, vânturelul, lişiţa, găinuşa de apă, 

prundaşii, porumbelul de scorbură, călifarul alb 

şi corcodelul, pe lângă speciile comune pentru 

România: cioara, ciocănitoarea, guguştiucul, 

piţigoiul, vrabia, vulturul codalb. Majoritatea 

păsărilor fac parte din categoria păsărilor 

migratoare. Din Asia vin hoitarul alb, egreta 

mate, raţa roşie, lebăda, cormoranul mare. Din 

regiunea siberiană vin huhurezul mare trei specii de raţe lebăda de iarnă, fluierarul negru şi becaţina 

din regiunea arctică trec în pasaj gârliţa, gâsca cu piept roşu, sitarul, raţa cu cap negru. Din sud vin 

în deltă pelicanul comun şi pelicanul roz (creţ), cocori, lăstunul de mal, barza albă, raţa cu ciuf.  

 Multe specii, mai ales dintre raţe, gâşte, pescăruşi, apar frecvent în diferiţi biotopi. Speciile 

accesorii sunt cele care se integrează secundar în avifauna acvatică, devenind din ce în ce mai 

numeroase pe măsura transformării ecosistemelor acvatice. Zăvoaiele sunt populate de silvii, 

muscari, filomele, piţigoi, cinteze, la care se adaugă, în timpul cuibăritului, raţe, cormorani şi stârci. 

În pădurile de pe câmpurile marine Letea şi Caraorman cuibăresc 64 specii tipice avifaunei 

pădurilor nemorale (silvii, mierle, ciocãnitori, măcăleandru, piţigoi, graur, precum şi codalbul, gaia 

brună, acvila pitică, vulturul pescar etc. Fazanul a fost introdus prin colonizare dezvoltându-se 

rapid. În pajiştile de stepă nisipoasă sunt specifice potârnichea, prepeliţa, ciocârliile, pasărea 

ogorului. În satele deltei, pe lângã gospodării, sunt frecvente guguştiucul, vrabia de casă, rândunica, 

barza, lăstunul.   

 O serie de specii acvatice se asociază în timpul cuibăritului formând colonii care sunt 

aglomerări de cuiburi pe spaţii, în general mici. Coloniile de cuibărit au reprezentat dintodeauna 

atracţia deltei. Miile de cuiburi construite pe crengile zãvoaielor de salcie sau în stufării, zgomotul 

infernal, atmosfera specifică altor ere geologice, zborul săgetător al miilor de păsări care îşi hrănesc 
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puii, transformă coloniile de păsări într-un rai nu numai al ornitologilor, dar şi al oricărui iubitor al 

naturii.  

 În Delta Dunãrii sunt mai multe tipuri de colonii: de stârci, lopătari, ţigănuşi şi cormorani, 

de pelicani şi cormorani, de pescăruşi, de  ciocîntors, de chirighiţe, de chire. Colonia de pelicani din 

zona cu regim de protecţie integrală Rosca-Buhaiova este cea mai mare din Europa şi este un 

exemplu de colonie mixtă. Aici se asociază mai multe mii de perechi de pelican comun, cu zeci, 

până la sute de perechi de pelican creţ şi cormoran mare. 

  Zece specii sunt ocrotite de lege, unele fiind cunoscute ca "monumente ale naturii", 

deoarece sunt pe cale de dispariţie. Păsările ocrotite se pot grupa în două clase după culoarea 

penajului:  

- albe: pelicanul comun şi creţ, lopătarul, egreta 

mare şi mică, lebăda mută şi cântătoare;  

- policrome: piciorongul, ciocîntors, călifarul 

alb, călifarul roşu, vulturul codalb.  

 Caleidoscop al unor peisaje mereu 

inedite, paradisul păsărilor şi trestiilor, al 

puzderiilor de peşti - Delta Dunării este o regiune de mare frumuseţe turistică şi de un real interes 

ştiintific. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se află pe locul 5 între zonele umede ale Terrei şi pe 

locul 2 în Europa, dar ca importanţă ecologică este a treia din lume. 

 Din păcate eliminarea unor specii de către om direct (prin combatere) sau indirect (prin 

schimbarea mediului) are urmări neaşteptate şi adesea nedorite. Distrugerea păsărilor răpitoare a 

dus la înmulţirea ciorilor grive şi a coţofenelor, pe care ulii şi şoimii le limitau numeric. Grivele şi 

coţofenele distrug nenumărate ouă şi pui de păsări de apă, pagubele produse de ele fiind mult mai 

mari decât cele atribuite răpitoarelor. Păsările ihtiofage limitează epidemiile, ce bântuie uneori 

printre prăzile lor, păstrănd un echilibru între peştii răpitori şi cei paşnici. Combaterea lor a 

favorizat mult înmulţirea peştilor răpitori, în dauna celor paşnici, cu valoare economică mai mare.  

 Jean Dorst spunea: "Foloasele aduse de păsări sunt inestimabile. Dacă aripatele ar dispare 

prin absurd, s-ar instaura domnia feroce a insectelor". A nu proteja această bogăţie a naturii este cea 

mai condamnabilă faptă îndreptată împotriva naturii şi, în primul rând, al omului. 

 Dacă adulţii se străduiesc să găsească mijloacele potrivite de ocrotire a Deltei, în acelaşi 

timp chiar şi copiii înţeleg cât este de important să protejăm mediul şi vin cu propuneri sau chiar 

atrag atenţia celor mari asupra  câtorva aspecte neglijate de cei mari : 
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 Delta Dunării va fi în viitor frumoasă şi curată, dacă o îngrijim şi o ocrotim. 

 Multe animale se vor întoarce în deltă şi celelalte se vor înmulţi. 

 Va fi un loc special pentru speciile pe cale de dispariţie, dacă vor fi interzise vânatul şi pescuitul 

excesiv. 

 Sper să fie îmbogăţită cu specii rare, să nu nu fie poluată. 

 Va fi un loc de recreere, o amintire frumoasă pentru turişti. 

 Va fi o rezervaţie minunată, dacă omul nu va împiedica dezvoltarea. 

 În prezent şi în viitor Delta Dunării depinde de om. Dacă omul nu o va polua şi va avea grijă să 

nu dispară speciile, va fi şi mai cunoscută în lume, va dăinui mult timp. 

 Dacă vom dori să avem o casă unde să ne întoarcem cu drag ori de câte ori simţim nevoia şi 

să ne bucurăm privirea cu frumuseţile pe care Delta ni le oferă cu generozitate, va trebui ca fiecare 

dintre noi să îngrijim acest minunat monument al naturii. 

1.Grigorescu Dan - În Delta Dunării, Ed. Meridiane, Buc. 1967 

2. Simionescu I. – Fauna României, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983 

3. Iancu Mihai – Elevi, să ne cunoaştem patria!, EDP., Bucureşti, 1982 

4. ro.Wikipedia.org 

5. www.deltadunarii.info.ro 

 

 



 

 
 

82 

Terra- între existenţă şi dispariţie 

     Elev: Moldovan Daria-VIII C 

 Şcoala cu cls.I-VIII nr.130 ,,Luceafărul” 

 

 

               Este timpul să 

refacem şi să protejăm ceea 

ce ni se pare inepuizabil şi 

gratuit.  Încă din primii ani 

de viaţă în cadrul familiei, iar 

apoi la grădiniţă şi la şcoală, 

copiii  trebuie să cunoască 

formele de viaţă existente în 

mediul înconjurător şi oc 

rotirea lor, resursele naturale 

care asigură viaţa precum şi 

principalele cauze şi forme de 

manifestare ale 

dezechilibrelor produse de 

activitatea umană: poluarea aerului, a apei, a solului.   

Una dintre cauzele care determină modificări structurale şi funcţionale ale mediului natural,strâns 

legată de evoluţia ştiinţei şi tehnicii, o reprezintă impurificarea mediului, fenomen cunoscut sub 

numele de  

    Acest fenomen nu este nou. Apariţia şi dezvoltarea lui este strâns legată de dezvoltarea 

societăţii omeneşti. Secole în şir, însă, omul a fost mult mai bine integrat în natură, iar natura a avut 

suficiente resurse pentru a atenua impactul negativ al civilizaţiei umane. Progresul ştiinţei şi tehnicii 

i-a dat omului posibilitatea de a crea un mediu mult prea artificializat, l-a înarmat cu mijloace de 

investigare pe care le-a folosit prea mult timp 

pentru exploatarea fără discernământ a naturii. 

Acestea au facut ca omul să se creadă stăpân al 

naturii, dar nu s-a străduit să cunoască în 

profunzime legile ei. ,,Efectul de seră” se face 

tot mai resimţit şi aduce cu el o serie de 

ameninţări, catastrofe şi calamităţi naturale de 

care auzim tot mai des şi se petrec chiar lângă 

noi, din păcate (inundaţii, incendierile pădurilor 

, secetă tot mai răspândită).  

Din 1980 absorbţia CO2 nu s-a schimbat . În 

această perioadă emisiile de gaze au crescut cu 

43%.Criosfera (strat permanent de gheaţă) 

existenţa in emisfera nordica se topeşte treptat 

;cauzează apariţia găurilor ce pot afecta tot felul 
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de structuri de la sine de tren pậnă la şosele 

,asezări omeneşti. Groenlanda acoperită acum de 

un strat de gheată de1,7 mil.km.
2
 cu o grosime 

de 3 km.se va topi in urmatoarele cậteva sute de 

ani ceea ce va produce ocreştere a nivelului 

mării cu 7 m..Lacurile de la suprafaţa 

Groenlandei se scurg prin stratul de gheaţă, gros 

de 1 km ,iar suvoiul lor are debitul mai mare 

decật al cascadei Niagara.Temperatura zonei 

arctice va creşte cu 6
0
C. Munţii cresc în 

înalţime;gheţarii se topesc ,greutatea care apasă 

pe suprafaţa pămậntului scade iar stratul de 

pămậnt creşte brusc  cel mai înalt 

vậrf din Franţa şi din Europa de vest, s-a înalţat cu 

mai mult de 2 m în ultimii doi ani. Conform programului Naţiunilor Unite pentru Mediul 

Înconjurător .Noile direcţii şi strategii de dezvoltare durabilă au la bază o morală a mediului 

înconjurător, de respectare a naturii care ne-a zămislit, de grijă pentru Pământul care ne hrăneşte, 

pentru apa şi aerul atât de necesare vieţii. 

    Astăzi , întrea ga planetă suferă din cauza poluării. Aceasta modifică mediul înconjurător şi 

are efecte dăunătoare pentru om şi pentru toate celelalte vieţuitoare. Poluarea este rezultatul 

introducerii în mediu a poluanţilor, substanţe toxice cu acţiune nocivă pentru viaţă. 

    Omul trebuie să devină conştient că apa, aerul şi solul nu mai pot prelua produsele reziduale 

ale activităţii lui. Raportul ONU asupra stării apelor indică faptul că  cele mai multe dintre cele 500 

mari fluvii sunt pe cale să sece,sau sunt extrem  de poluate afectậnd speciile din Nil, Colorado, 

Iordan, Rio Grande,Indus, Fluviul Galben etc.O treime din speciile existente pe Terra sunt 

ameninţate cu dispariţia ,iar  potabilă ar putea fi mai scumpă ca aurul ,pentru un miliard de 

pămậnteni.Conform ultimelor studii ,un milliard de oameni suferă din cauza  

.Nivelul oceanelor va creşte de 2 ori mai repede decật acum 150 de ani ,iar mările inundă o parte 

din plajele actuale.Cu cật oceanul ajunge la saturaţie ,cu atật CO2 va rămậne in atmosfera. Apele 

Antarcticii devin din ce în ce mai calde .În curậnd  vor putea supravieţui din nou în 

regiune,ceea  ce ar dezechilibra ecosistemul fragil existent.Rechinii alături de alţi prădători marini 

au trăit în aceste ape acum 40 milioane de ani cậnd zona era mai caldă.În momentul scăderii 

temperaturii au migrat spre ecuator ,habitatul iniţial ,continuundu-şi dezvoltarea timp de milioane 

de ani în lipsa prădătorilor. 

    Creştera demografica accentuată şi încalzirea globală vor provoca o adevăratăă 

 ce ar putea genera războaie si migraţii .Populaţia totală a plantelor va creşte ,în 30 

de ani de la 6 miliarde la 9.Oamenii ,animalele si chiar motoarele maşinilor vor necesita un consum 

suplimentar de cereale ,în condiţiile în care suprafeţele cultivate ale pămậntului nu prea mai pot 

creşte.Populaţiile din ţările care nu au petrol vor fi preocupate permanent să îşi plătească mậncarea 

iar hrana importată va fi mai scumpă şi mulţi nu şi-o vor permite . Eschimoşii nu vor mai avea ce 

vậna. 

 vor dispărea dacă nu vor fi protejate de căldura excesivă.Biologii australieni 

arată că anumite tipuri de alge ar putea ajuta recifele să supravieţuiască dar descoperirea lor pare a 

fi infirmată de analizele de laborator care certifică faptul că algele elimină substanţe toxice si CO2. 
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          a doua specie ca mărime după cei imperiali situaţi în vậrful lanţului 

trofic în mediul lor sub-antarctic sunt ameninţaţi de acest fenomen din cauza căruia sursele lor de 

hrană se împuţineaza. 

,Noua Zeelandă ,mor unul după altul ,chiar imediat ce ies din 

ou.În probele de sậnge prelevate de la unii din pinguinii bolnavi au fost identificaţi paraziţi 

asemănători celor care provoacă malaria care pe lậngă boala în sine produc şi leziuni în cavitatea 

bucală a puilor care ,nu mai pot înghiţi hrană .  

Marea Mediterană e invadată de meduze care au devenit mai mari şi mai otravitoare. 

 ,specie arctică este afectată de impactul încălzirii asupra habitatului de gheaţă. 

 din Oc. Atlantic specii protejate de lege sunt pe cale de 

dispariţie.Sute de  născuţi în ultimele săptămậni sunt ameninţate să moară 

de frig mai ales pe ţărmurile finlandeze.Din cauza topirii prea rapide a gheţarilor din acest an, 

datorită încălzirii climatice focile nu îşi pot adăposti puii în culcuşuri de gheaţă unde aceştia ar 

acumula un strat de grăsime ce le va permite să iasă şi sa înoate. 

Două treimi din populaţia mondială a mamiferelor cu blana albă se vor prăpădi în 50 de ani pe 

măsură ce Oceanul Arctic îşi pierde gheaţa ;astfel  vor dispărea complet din Alaska 

şi mare parte din ei vor fi surghiuniţi în Arhipelagul Arctic din Canada şi în părţi de pe coasta de 

nord a Groenlandei, unde gheaţa din timpul verii tinde să persiste chiar si pe parcursul unor veri 

calde. 

În Europa prin utilizarea insecticidelor sunt în pericol peste 30 % din speciile de albine. 

Din ce în ce mai multe studii vin să contureze imaginea apocaliptică a încălzirii globale şi a 

efectelor negative ale acesteia .Datorită creşterii cantităţii de gaze de sera din atmosferă se perturbă 

circulaţia apelor oceanice ,iar ultimul studiu realizat de o echipă de cercetători de la Centrul 

Naţional de Oceanografie  din Southampon , arată că debitul curentului a scăzut cu 6 tone de apă pe 

secundă. Slăbirea curenţilor reprezintă primul semn al unei ere glaciare.Pe parcursul urmatorilor 

100 ani gheaţa de la Polul Nord se va topi complet; în Europa fenomenele meteorologice cresc în 

frecvenţă si intensitate ;temperatura globală va creşte cu pậnă la 4
0
,iar oceanele cu pậnă la 30 cm. 

     Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford rădăcinile 

aflate în zonele temperate ar putea avea ca efect încălzirea.În schimb cele tropicale pot contribui la 

răcirea planetei.Folosind modele climatice ,au simulat pe calculator efectele unei mari suprafeţe 

acoperită cu pădure asupra climei globale .Se aşteptau ca prin creşterea suprafeţei împădurite  din 

SUA încălzirea să fie încetinită.Dar rezultatul a fost surprinzător.După ce au acoperit virtual cu 

pădure o suprafaţă mare din emisfera nordică  au observat o creştere a temperaturii aerului de 6
0
. 

Explicaţia ar fi că frunzele copacilor din aceste zone absorb o mare cantitate de lumină solară  ,dar 

nu eliberează umiditatea în atmosfera , iar aerul se îcalzeşte.Pădurile tropicale însă ţin pămậntul 

răcoros prin evaporarea unei mari cantitaţi de apă.Incendii forestiere cauzate de temperaturi ridicate 

şi zăpada care se topeşte mai repede lasă pămậntul uscat pentru mai mult timp.Tropicele se extind 

pe măsură ce pămậntul se încălzeşte,zone întinse de uscat devin deşert .          

În cadrul U.E se discută soluţii pentru salvarea planetei despre limitarea încălzirii globale ;calea 

propusă este reducerea emisiilor degaze cu efect de seră prin reducerea  consumurilor energetice şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile. În vederea reducerii emanaţiilor de CO2 în atmosferă se 

propune o mai intensă exploatare a energiei nucleare.Ecologiştii protestează oferind ca alternativă 

exploatarea mult mai intensă a energiei solare si eoliene ,a industriei cărbunelui (tradiţionalele 

centrale cu cărbuni dar cu tehnologie modernizată). 
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                 Natura ne pune la dispoziţie o varietate de alternative pentru producerea energieiSingura 

problema este cum sa transformam lumina solară,vậntul,biomasa,energia geotermala sau puterea 

apei in electricitate sau căldura într-un mod ecologic şi cu costuri cật mai mici ,astfel reducậnd 

emisiile de CO2 si efectul de seră şi ajutậnd la protejarea climei si mediului înconjurător. 

    Grija faţă de mediu trebuie cultivată şi dezvoltată pentru ca mai târziu să devină o latură a 

comportamentului uman civilizat.Cercetarea mediului permite elevilor să-şi lărgească orizontul 

stiinţific şi să înţeleagă legăturile dintre fenomene şi influenţa lor reciprocă. 

    Proiectele de mediu prin latura lor interactivă solicită iniţiativă, perseverenţă, creativitate 

din partea elevilor, care devin astfel nu doar observatori ai naturii, ci participanţi activi ai 

identificării şi soluţionării unor proble me 

de mediu. Am desfăşurat în şcoală câteva 

activităţi cu caracter ecologic ce au 

contribuit la finalizarea proiectelor de 

mediu şi formarea unor abilităţi 

responsabile faţă de mediul înconjurător: 

plantare de puieţi pe terenuri degradate, 

colectare de deşeuri menajere, înfiinţarea 

scuarului din incinta şcolii, aplicarea unor 

chestionare ecologice în rândul populaţiei 

locale, distribuirea unor pliante şi 

realizarea de afişe cu caracter ecologic, 

amplasarea unor pubele în apropierea 

şcolii, construirea unor hrănitoare pentru 

animale sălbatice şi căsuţe pentru păsări. 

Este foarte important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara şcolii să continue, să 

completeze şi să desăvârşească procesul intructiv-educativ, construind un adevărat comportament 

european. 
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Poluarea aerului 

   Elev : Rotariu Angelica 

 Profesor : Ioana Matei  

Scoala :  ,,Anghel Saligny”, Focsani  

                                                                                             

 

    Aerul pe care îl inspirăm, este parte din atmosferă,amestecul de gaze ce acoperă globul 

pământesc. Acest amestec de gaze asigură viaţa pe Pământ şi ne protejează de razele dăunătoare ale 

Soarelui. 

   Atmosfera este formată din circa 10 gaze diferite, în mare parte azot( 78%) şi oxigen(21%). 

Acel 1% rămas este format din argon, dioxid de carbon,heliu şi neon. Toate acestea sunt gaze 

neutre,adică nu intră în reacţie cu alte substanţe. Mai există urme de dioxid de sulf, 

amoniac,monoxid de carbon şi ozon(O3) precum şi gaze nocive,fum, sare,praf şi cenuşă vulcanică. 

   Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani,este 

ameninţat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi efectul de seră, încălzirea 

globală,poluarea aerului, subţierea stratului de ozon şi ploile acide. 

   În ultimii 200 de ani industrializarea globală a dereglat raportul de gaze necesar pentru 

echilibrul atmosferic.Arderea cărbunelui şi a gazului metan a dus la formarea unor cantităţi enorme 

de dioxid de carbon şi alte gaze, mai ales după sfârşitul secolului trecut când a apărut 

automobilul.Dezvoltarea agriculturii a determinat acumularea unor cantităţi mari de gaz metan şi 

oxizi de azot în atmosferă. 

    Gazele deja existente în 

atmosferă trebuie să reţină căldura 

produsă de razele soarelui reflectate pe 

suprafaţa Pământului.Fără aceasta 

Pământul ar fi atât de rece încât ar 

îngheţa oceanele,iar oame nii,animalele 

şi plantele ar muri. 

   Însă acunci când din cauza 

poluării creşte proporţia gazelor, numite 

gaze de seră,atunci este reţinută prea 

multă căldură şi întregul Pământ devine 

mai cald.Din acest motiv în secolul nostru 
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temperatura medie globală a crescut cu jumătate de grad. 

    Oamenii de ştiinţă sunt de părere că această creştere de temperatură va continua şi după toate 

aşteptările,până la mijlocul secolului următor va ajunge la valoarea de 1,5- 4,5 grade Celsius. 

   După unele estimări,în zilele noastre peste un miliard de oameni inspiră are foarte poluat,în 

specila cu monoxid de carbon şi dioxid de sulf, rezultate din procesele industriale.Din această cauză 

creşte numărul celor cu afecţiuni toracice-pulmonare,în special în rândul copiilor şi al bătrânilor.La 

fel şi frecvenţa cazurilor de cancer de piele este în continuă creştere.Motivul este stratul de ozon 

deteriorat,care nu mai reţine radiaţiile ultraviolete nocive. 

: 

   Stratul de ozon din stratmosferă ne protejează 

reţinând razele ultraviolete ale soarelui.Deoarece în 

zilele noastre a crescut foarte mult folosirea 

hidrocarburilor clorinate, fluorinate în flacoane cu 

aerosoli,frigidere,detergenţi,aceste gaze au ajuns în 

aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi 

suportate în atmosferă.  Pe măsură ce se ridică,se 

descompun,formându-se cloridioni,care atacă şi 

distrug stratul de ozon. 

   Efectul respectiv a fost semnalat pentru prima 

oară în anul 1985 de către oamenii de ştiinţă care 

lucrau în Antartica,în momentul în care au observat 

formarea unei găuri în stratul de ozon.Cercetătorii au 

fost îngrijoraţi de faptul că stratul de ozon s-ar putea rarefia şi în alte părţi ale globului,crescând 

nivelul radiaţiilor nocive. Din nefericire în anul 1995 s-a observat că şi în zona Articii şi a Europei de 

Nord s-au format găuri în stratul de ozon. 

   Ploaia acidă se formează atunci când 

dioxidul de sulf sau oxizii de azot,ambele rezultate 

ale poluării industriale, se amestecă în atmosferă 

cu vaporii de apă.Ploaia acidă distruge plantele şi 

animalele.Păduri întregi au dispărut din cauza 

ploilor acide.mai rău este dacă aceste ploi acide 

ajung în lacuri sau râuri care le duc la 

distanţă,omorând şi cele mai mici organisme.După 

estimarea oamenilor de ştiinţă până în anul 2001 



 

 
 

88 

vor fi doar în Statele Unite şi în Canada 50.000 de lacuri moarte biologic.  

   Dereglarea echilibrului natural al atmosferei nu poate decât sa dăuneze Pământului. Din 

cauza încălzirii globale,va creşte nivelui mărilor,regiunile situate mai jos fiind înghiţite de apă. Este 

de aşteptat ca apele să înghită oraşele Londra sau New York. 

   Poluarea resurselor de apă poate atrage după sine izbucnirea unor epidemii, apariţia unor boli 

grave şi moartea.Sunt modificate şi raporturile repartizării precipitaţiilor:regiuni întregi pot fi secate 

complet, ducând la foamete şi la pierderea multor vieţi omeneşti. 

   În 1995 în Marea Britanie dintre copiii sub 18 ani,fiecare al şaptelea a suferit  de astm. 

Inflamaţia alveolelor pulmonare agravează simtomele. Principalii vinovaţi sunt gazele de eşapament 

şi gazele  formate sub efectul radiaţiilor solared ein produsele arderii combustibililor. 

   În zilele noastre atenţia este îndreptată din ce în ce mai mult spre problemele de mediu; multe 

dintre guverne iau în considerare subiectele „verzi”. În întreaga lume sunt pornite campanii care 

încearcă să convingă guvernele să renunţe la distrugerea pădurilor ecuatoriale. Populaţia contribuie 

la aceste campanii,prin faptul ca nu mai cumpără produse fabricate din lemn tropical,reducând 

oarecum cererea pentru acesta. Sunt ţări care ajung la restabilirea echilibrului prin plantare a de 

arbori tineri. 

   Un lucru e sigur: în zilele noastre nu mai putem să respirăm aer curat.Freonii au fost scoşi din 

procesele industriale şi au fost înlocuiţi cu alte substanţe. 

  Atmosfera este însă un pericol,ca urmare este în pericol întreg mediu de viaţă. Este nevoie de 

un control rigurosşi de măsuri radicale pentru ca viitorul atmosferei să fie sigur. 

 

 : 

 Revista READER’S DIGEST ROMÂNIA ianuarie 2008  
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Consecinţele unui război nuclear 

Autor: Liţă Alexandra 

Îndrumător: Bratu Elena Mihaela 

Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 Gratia 

 

          Care ar fi consecinţele pe termen lung asupra 

mediului înconjurător ale unui război nuclear 

mondial? La această înrebare, pusă încă de la 

începutul anilor `80, au fost oferite răspunsuri tot 

mai precise, datorită modelelor climatice tot mai 

sofisticate. Departe de a fi liniştitoare, consecinţele 

prognozate de toate modelele  disponibile în prezent 

sunt incompatibile cu supravieţuirea umanităţii. 

Numai efectele imediate- căldura, suflul exploziilor 

şi radioactivitatea- ar duce la moartea a 130-270 de 

milioane de oameni în Statele Unite şi Uniunea 

Sovietică şi aproximativ un miliard în întreaga lume. 

Oare supravieţuitorii vor fi mai norocoşi? Nu prea, pentru că vor trebui să facă faţă unor schimbări 

globale, care vor afecta chiar şi regiunile neparticipante  la conflict, poate chiar  mai mult de un an 

de zile. 

          După un conflict nuclear generalizat cu o putere de explozie de 5.000-10.000 de megatone – 

de 500.000 – 1.000.000 de ori mai mare decât puterea explozivă a bombei de la Hiroshima- cerul se 

va întuneca datorită sutelor de milioane de tone de praf care vor atinge stratosfera, precum şi a 

norilor de fum şi  de funingine rezultaţi din numeroasele incendii declanşate de explozii. Norii 

aceştia, care vor reduce considerabil lumina solară pe parcursul mai multor săptămâni, vor produce 

scăderea temperaturii şi întunericul. Conform concluziilor la care încă din 1983, au ajuns mai multe 

echipe de cercetători timp de aproape un an de zile, temperatura, atât vara cât şi iarna,se va menţine 

la – 15 ° C, ameninţând de marile perioade glaciare din Quaternar şi justificând denumirea de “iarnă 

nuclear” dată acestei perioade postbelice. 

          După crepusculul glaciar , radiaţia ultravioletă ar fi atât de puternică la sol, încât toate fiinţele 

vii ar fi supuse pentru mai mulţi ani unei radiaţi solare extreme de nocive. Efectle psihologice, 

biologice şi medicale, distrugerea structurilor agrare şi industriale, dezorganizarea totală a societăţii 

şi modificările socio-economice care ar urma fac şi mai pesimiste consecinţele pe termen lung ale 

unui război nuclear generalizat. 

Să nu sfârşim ca dinozaurii…Multitudinea consecinţelor atmosferice, climatice şi 

radiologice, potenţial catastrofale, la care se ajunge, oricare ar fi scenariul şi modelul utilizat, de 

americani sau sovietici, justifică o analiză serioasă a posibilităţii instalării iernii nucleare. Biologii 

sunt de acord că impsctul cu biosfera ar fi distrugător la un nivel încă nebănuit şi nu exclud 

eventualitatea ca efectele biologice pe termen lung să ducă la dispariţia umanităţii şi a majorităţii 

speciilor vii de pe planetă. Vom avea oare acelaşi destin ca dinozaurii şi încă 80% din alte specii vii 

care au dispărut în urmă cu 65 de milioane de ani, ca urmare posibilă a ejectării masive de praf în 

atmosferă? 

Studierea efectelor atmosferice, climatice şi biologice globale ale unui război nuclear 

generalizat demonstrează că nu poate exista învingător într-un asemenea conflict, ceea ce constituie 

cea mai sigură armă de convingere.   
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  „Let’s do it, Romania!” – Costeşti  

 Elevele:   Niţă Adriana ,Ilinca   Andreea 

 Prof. coordonator : Tănasie Cristina Aurora 

Şcoala- Grup Şcolar Agricol Costeşti 

Judeţul -Argeş 

 

           

  Acţiunea „Let’s do it, Romania!” marchează Ziua 

Mondială a curăţeniei şi este o premieră naţională, fiind 

cel mai mare proiect de implicare socială din România, 

având la bază spiritul voluntariatului.  

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din 

proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă, 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără 

recompensă de natură financiară. (definiţia Pro Vobis). 

Mişcarea „Let’s do it !” a pornit în Estonia în 2008, şi a continuat în ţări ca Lituania, Letonia, 

Portugalia şi Slovenia. 

 Ideea a fost a unui estonian, care alături de doi prieteni, a mobilizat 50.000 de oameni care 

au făcut curăţenie într-o singură zi. Principalul obiectiv al proiectului este redat de sloganul: 

„Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi!”. Ziua fixată pentru acest proiect de mare amploare 

demarat în România, a fost ziua de 25.09.2010. 

          Scop: promovarea unui mediu curat. 

          Obiective: informarea, conştientizarea, educarea şi implicarea populaţiei asupra importanţei 

păstrării unui mediu curat. 

          Grup ţintă: elevii şi profesorii Grupului Şcolar Agricol Costeşti împreună cu cu Primăria 

Oraşului Costeşti. 

          În cadrul întâlnirii s-a discutat despre rolul şi importanţa acţiunii de voluntariat şi atât cadrele 

didactice cât şi elevii au fost instruiţi în ce va consta acţiunea de igienizare a zonei oraşului Costeşti. 

Sticla – recipiente de sticlă 
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Hârtie – ziare, cărţi vechi, reviste, ambalaje de carton, etc. 

Ambalaje de plastic – pet-uri (sticle de plastic), pungi de plastic, recipiente de detergenţi. 

Cutii metalice 

Baterii auto, acumulatori, etc. 

Cartuşe de la imprimante laser.  

        Materiale ceramice. 

        Sprayuri. Ambalaje toxice (anumite vopseluri). 

        Este cazul să schimbăm radical mentalitatea, este trist să nu ne gândim la generaţiile viitoare, 

ce lăsăm în urma noastră şi cum anume. 

  Elevii îndrumaţi de profesorii Grupului Şcolar Agricol Costeşti  ajung la locul stabilit 

pentru igienizare, la 5 km de oraşul Costeşti.Sunt distribuite mănuşile de plastic şi sacii menajeri 

necesari pentru colectarea de materiale reciclabile şi ne organizăm în echipe de lucru. Acţiunea a 

avut succes şi pe viitor ne vom gândi şi la alte activităţi de voluntariat. 

 „

 Depinde numai de noi să menţinem un mediu curat, adică un mediu sănătos!. Voluntariatul 

în România se află în plină dezvoltare şi sunt convinsă că va continua pe panta ascendentă pe care 

se află. 

 Obiectivul fixat a fost atins, iar echipa Let’s do it, Romania! – Costeşti – 25.09.2010 a arătat 

că elevii şi profesorii se pot uni pentru o cauză comună şi au spirit civic! 
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Pământul - planetă care adăposteşte viaţa 

Popa Alexandru,  

Îndrumător prof. Tiţu Maria,  

Şcoala nr. 130 „Luceafărul”, Bucureşti, sector 5 

 

 

 este cea mai mare planetă telurică din sistemul solar, a treia planetă ca distanţă 

faţă de Soare şi a cincea ca mărime . 

Rădăcina cuvântului „ Terra” (terra) desemnează "ceea ce este terestru". Mai există şi 

rădăcina telur, ca în cuvintele teluric, telurian. Ambii termeni provin de la zeiţa romană Terra 

Mater. Denumirea de „Pământ„ provine din latinescul „pavimentum”, care înseamnă „pavaj”, 

„drum pietruit” .Terra s-a format acum aproximativ 4,57 miliarde de ani. Pentru comparaţie, vârsta 

calculată a Universului este de circa 13,7 miliarde de ani. Singurul satelit natural al Terrei este 

Luna, numită şi Selena după zeiţa lunii Selene. Aceasta a început să o orbiteze cu circa 4,533 

miliarde de ani în urmă . 

Planeta a luat naştere din gaze fierbinţi şi praf. Acestea au devenit o sferă din rocă topită şi 

incandescentă. În timp (milioane de ani) temperatura din centrul pământului a coborât până la 5500 

C. Astăzi Pământul este format dintr-un nucleu interior din metal solid, un nucleu exterior din 

metal lichid şi o manta de rocă foarte fierbinte [3]. Pământul este cea mai mare şi densă dintre 

planetele din interiorul centurii de asteroizi a Sistemului Solar . 

Gazele ieşite la suprafaţă din adâncuri (când temperatura a scăzut) s-au adunat în jurul 

acestuia formând atmosfera (ca un balon gazos) . 

Suprafaţa Pământului este astăzi acoperită în proporţie de 70,8% de apă, restul de 29,2% 

fiind uscat. De aceea, Terra mai este numită şi „Planeta albastră”. Zona acoperită de apă este 

împărţită în oceane, iar uscatul se subîmparte în continente . 

În 1972, de pe Apollo 17, s-a realizat o fotografie cu Pământul, căreia i s-a dat numele de 

„marmura albastră” . Apol lo 17 este o navă spaţială lansată de SUA spre lună cu echipaj  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Teluric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_(mythology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_(mythology)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Univers
http://ro.wikipedia.org/wiki/Luna
http://ro.wikipedia.org/wiki/Selene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocean
http://ro.wikipedia.org/wiki/Continent
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_17
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
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Văzută din spaţiul extraterestru, planeta 

noastră arată ca o minge care prezintă 

culorile albastru închis şi alb - datorită 

oceanelor, straturilor de gheaţă de la poli şi a 

norilor din atmosferă  

 

Pământul execută două mişcări de rotaţie [3]:  

(i) în jurul Soarelui. Această mişcare determină succesiunea anotimpurilor 

(ii) în jurul propriei axe (linia imaginară care trece prin centrul Pământului (linia 

imaginară care trece prin centrul Pământului, unind Polul Nord cu Polul Sud), spre 

est. Această mişcare determină alternanţa zi/noapte. 

La existenţa vieţii pe Pământ, în diferitele forme, contribuie şi forţa gravitaţională a planetei 

noastre, care face ca lucrurile şi fiinţele să nu zboare în spaţiu. Picăturile de ploaie cad pe pământ 

tot datorită acestei forţe [3]. 

. Deşi există mai multe teorii cu privire la existenţa vieţii şi pe alte 

planete, până în prezent nu s-a dovedit ştiinţific că există viaţă inteligentă în afară de cea de pa 

Terra. Se pare că Pământul este singura planetă care adăposteşte viaţa.  

Acum cca. 3 mil de ani pe Pământ a apărut viaţa. Există mai multe teorii privind originea 

vieţii pe Terra [6]. Una din teorii spune că viaţa a apărut în oceane, sub forma unor organisme 

simple, care apoi s-au dezvoltat şi au evoluat până la formele pe care le cunoaştem astăzi [3]. Astfel, 

s-au dezvoltat cinci regnuri vegetale (Monera, Protista, Fungi, Plantae) [7] şi regnul animal. 

Energia provenită de la Soare (sub forma luminii, căldurii ș.a.) face posibilă întreaga viaţă 

de pe Pământ, de ex. prin fotosinteză (figura 2). Clima Pământului este favorabilă vieţii prin 

intermediul căldurii provenită tot de Soare [8]. Temperatura Pământului este controlată de 

atmosferă. Aceasta furnizează fiinţelor aerul pe care îl respiră. De asemenea, este o barieră 

protectoare împotriva radiaţiilor nocive [3]. 
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 Fotosinteza (gr. photos = lumină, 

synthesis = a pune împreună) este procesul 

de formare a substanţelor organice din 

substanţe minerale şi dioxid de carbon, în 

prezenţa luminii (energiei luminoase). 

Procesul are loc în plantele verzi, 

predominant în cloroplastele frunzelor 

plantelor superioare [9, 10]. Procesul de 

fotosinteză este reprezentat schematic în 

figura 2. 

 

 Viaţa, sub diferite forme (bacterii, microalge) există în cele mai ciudate locuri de pe Terra, 

inclusiv la temperaturi extreme (la Polul Nord sau în deşert). Existenţa omului pe Pământ este 

legată de existenţa plantelor şi a animalelor. De aceea, oamenii, care sunt fiinţe raţionale, trebuie să 

aibă grijă să nu distrugă echilibrul natural în care trăiesc şi raportul dintre specii.  

 Oamenii de ştiinţă susţin că viitorul Pământului este determinat 

de o varietate de factori, printre care: creşterea luminozităţii Soarelui, pierderea de energie termică 

din centrul Pământului, perturbaţii ale altor corpuri din Sistemul Solar şi de biochimia de la 

suprafaţa Pământului. Teoria lui Milankovitch prezice că planeta va continua să se supună unor 

cicluri de glaciaţiune din cauza excentricităţii, înclinării axiale şi precesiei orbitei Pământului [11]. 

Se pare că „moartea” Pământului va avea loc peste 5-7 miliarde de ani. În figura 3 se prezintă o 

imagine despre cum ar arăta planeta noastră la sfârşitul existenţei sale [11]. 
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. Oamenii joacă acum un rol-cheie în biosferă. Ei reprezintă populaţia care 

domină multe dintre ecosistemele Pământului. Acest lucru a dus la o extincţie pe scară largă, încă în 

curs de desfăşurare, a altor specii, fenomen cunoscut sub numele de extincţia holocenică [11]. 

De-a lungul timpului şi până în prezent oamenii au exploatat resursele pământului, ceea a 

condus la modificarea climei. Anumite gaze nocive (ca de exemplu dioxidul de carbon, freonii, 

metanul şi oxizii de azot), care provin din industrie, centrale electrice şi de la gazele ţevilor de 

eşapament ale automobilelor ajung în atmosferă. Ele împiedică răspândirea căldurii emise de 

Pământ în spaţiu. O parte semnificativă a radiației va fi reflectată înapoi spre suprafață şi va 

provoca o încălzire uşoară şi constantă a Pământului. Acest fenomen este cunoscut sub numele de 

„efect de seră” [3, 12]. Creşterea temperaturii poate provoca topirea ghețarilor, astfel că nivelul 

oceanelor se poate mări până la 6 m. Uscatul va fi din ce în ce mai puţin. Dar nu numai efectul de 

seră, ci şi distrugerea stratului de ozon, acidifierea aerului, micropoluanţii, producerea ozonului 

troposferic, precum şi particulele în suspensie din aer constituie probleme create de activitatea 

industrială (în principal) a omului. Despăduririle abuzive, datorate nepăsării, expansiunii agricole şi 

expansiunii urbane amplifică dezechilibrul pe care omul îl creează în natură. 

Pentru a supravieţui, Pământul şi vieţuitoarele trebuie ajutate. Pentru aceasta, omul trebuie 

să polueze mai puţin, să folosească resursele naturale şi să recicleze ceea ce produce [3]. De felul 

cum avem grijă de planeta noastră depinde viitorul nostru. 

 

1. http://ro.wikipedia.org 

2. http://www.palaeos.com/Earth/Geography/Rodinia.htm 

3. Enciclopedia Disney, vol. 2 „Planeta Pământ”, Ed. De Agostini Hellas SRL, Atena, 2008 

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg 

5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_17 

6. http://www.descopera.org/originea-vietii-pe-pamant 

7. A. Sârbu., Biologie vegetală. Note de curs, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1998 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biosfer%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Holocen
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Freon&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Metan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxizi_de_azot
http://ro.wikipedia.org/
http://www.palaeos.com/Earth/Geography/Rodinia.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_17
http://www.descopera.org/originea-vietii-pe-pamant
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Poluarea apei 

Elev:Oprea Andrei,  clasa a VIII-a 

Profesor coord. Chelaru Valen 

 

 

,,Cu ape adăpăm, murdare,  

Acest pământ ce ne-a născut.  

El le filtrează neştiut 

Şi-apoi le plânge prin izvoare 

 

     Apa a fost si continuă să fie leagănul vieţii pe 

Terra. Existenţa fiecărei plante,animal si o depinde 

de circuitul apei în natură. Echilibrul natural al apei 

Terrei este pus azi în pericol de activităţile oamenilor. 

     Principalele surse de poluare chimică a hidrosferei se identifică cu două dintre cele mai           

importante activităţi ale omului: industria si agricultura. 

   Apele uzate industriale şi produsele 

chimice folosite în agricultura,cum ar fi 

îngrăşămintele si pesticidele pot ajunge 

direct sau prin intermediul apelor de 

precipitaţii, în apele de suprafaţă sau în 

pânza freatică, provocând poluarea 

rezervelor de apă potabilă. 

    O altă sursă de poluare a hidrosferei o 

constituie apele menajere.
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Principalele surse de poluare a apelor sunt datorate activităţilor oamenilor: 

 -prin emisii de gaze poluante, ape uzate si deşeuri cu conţinut de substanţe 

chimice toxice. 

 -prin substanţele chimice utilizate ca fertilizatori pentru sol(îngrăşăminte 

artificiale), insecticidele si pesticidele  pentru distrugerea dăunătorilor, plantelor de 

cultură şi ierbicide pentru distrugerea plantelor din flora spontană. 

  si a rocilor de la suprafaţa scoarţei terestre-generează pulberi 

minerela care purtate de vânt sau de apele de precipitaţii ajung în apele curgătoare sau în 

bazinele de apă stătătoare. 

 

  Epurarea apelor reziduale 

  Construirea de baraje 

  Construirea unor bazine special 

de colectarea deşeurilor si 

rezidurilor periculoase 

  Construirea unor zone de 

protecţie a apelor 

 

  Diminuarea producţiei de 

masă 

  Dispariţia peştilor 

  Îmbolnăvirea consumatorilor   

  Căderea penajului la păsări 

  Cancer la oameni 

  Copii cu malformaţii 

  Dezvoltarea masivă a 

fitoplanctonului 

  Epurarea apelor reziduale 

  Construirea de baraje 

  Construirea unor bazine special 

de colectarea deşeurilor si 

rezidurilor periculoase 

  Construirea unor zone de 

protecţie a apelor 
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Apariţia vieţii pe Terra 

Elevi: Vlădesu Corina  

Prof. îndrumător: Dumitru Alina                                                                                               

Şcoala : Colegiul Economic Mangalia, 

 

 

Sistemul nostru solar s-a născut cu 

aproape patru miliarde de ani în urmă. A 

apărut dintr-un nor alcătuit din praf şi gaze. 

Astonomii se întreabă acum, dacă în acest 

conglomerat existau deja molecule organice 

care au dat naştere mai târziu vieţii pe 

pământ sau dacă moleculele au apărut cu 

mult înainte. 

Oamenii de ştiinţă se întreabă unde 

exact a apărut viaţa. Mult timp, cei mai 

mulţi dintre ei au crezut ca a apărut în bălţi 

puţin adânci din zonele tropicale, sub influenţa soarelui şi a fulgerelor. Cu toate acestea, atunci când 

au fost studiaţi vulcanii de pe fundul oceanelor, cercetătorii au fost surprinşi să descopere că viaţa 

abundă în apa fierbinte din jurul vulcanilor.  

Poate că energia necesară pentru a alimenta procesul de creştere a complexităţii nu a venit 

până la urmă de la Soare, ci de la activitatea vulcanică.   În decursul erelor geologice, au trăit alte 

vieţuitoare decât cele pe care le vedem astăzi, care sunt urmaşi ai acestor animale străvechi. 

Evoluţia animalelor în acest imens timp geologic a fost puternic influenţată de procesele geologice 

ce au avut loc în scoarţa Pământului. Datorită acestora, înfăţisarea uscatului, ca şi a mărilor şi 

oceanelor, n-a fost din totdeauna aşa cum se prezintă astăzi. Odata cu evoluţia scoarţei Pământului, 

s-a produs şi evoluţia vieţuitoarelor, de la forme inferioare, la forme din ce în ce mai evoluate, până 

la om. Felul în care au evoluat animalele poate fi descifrat în straturile de diferite vârste ale scoarţei 

terestre, datorită fosilelor pe care acestea le conţin. Multe vieţuitoare care au populat Pământul au 

lăsat numeroase resturi şi urme în straturile scoarţei terestre, ce s-au păstrat până în zilele noastre, 

numite fosile.  

Denumirea acesta provine din latinescul fossa = groapă, deoarece erau descoperite în urma 

săpăturilor. În general de la animalele străvechi s-au păstrat parţile tari: cochilii, schelete, oase, etc. 

Rareori, în anumite condiţii de conservare, s-au păstrat şi animale întregi. Astfel, în gheţurile 

Siberiei s-a păstrat de mai bine de 20.000 de ani mamutul - un elefant păros - aşa cum era el, cu 

blană, piele şi muşchi. În ozocherita (ceara de pamânt) s-a conservat un rinocer intact, iar în 
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chihlimbar - răşina unui pin fosil - s-au păstrat numeroase insecte stravechi.Studiul fosilelor a 

dovedit că fiinţele care populau odinioară pământul se deosebeau de cele actuale şi deosebirea este 

cu atât mai mare cu cât sunt mai vechi.Cu cât sunt mai vechi, cu atât au o organizare şi o structură 

mai simplă, fiind mult diferenţiate de urmaşii lor de astăzi si, cu cât ne apropiem de timpurile 

noastre, cu atât aceste caractere vechi dispar şi sunt înlocuite cu altele noi care le apropie din ce în 

ce mai mult de animale actuale. 

Astfel, fosilele dovedesc succesiunea neîntreruptă a vieţuitoarelor şi evolutia lor de-a lungul 

erelor geologice. Ele mai dovedesc că vieţuitoarele de astăzi sunt o continuare firească a 

străvechilor forme care s-au succedat pe planeta noastră de-a lungul milioanelor de ani. Deşi atunci 

pământul era dominat de bacterii peste milioane de ani acesta va fi populat de numeroase reptile 

gigantice.Oamenii de ştiinţa cred că încălzirea globală de acum 300 de milioane de ani a provocat 

evoluţia reptilelor în dinozauri. Noua cercetare se concentrează asupra erei carbonifere, când 

supercontinentul Pangea era acoperit de păduri tropicale dominate de reptile. Pământul s-a încălzit 

foarte mult în timpul acestei perioade, transformând junglele în "insule" înconjurate de deşerturi. 

Această schimbare climatică le-a forţat pe şopârle să se adapteze pentru a supravieţui şi a dus la 

evoluţia dinozaurilor. Lumea s-a încins aşa de tare pe atunci, încât calotele glaciare de la poli s-au 

topit şi au fost înlocuite de păduri. Reptilele au ieşit în cele din urmă din păduri şi s-au adaptat 

deşerturilor, înainte de apariţia dinozaurilor acum circa 220 de milioane de ani. După dominaţia 

reptilelor a venit rândul mamiferelor să evolueze,la randul lui şi omul.  

Prima teorie a apariţiei omului şi nu a vieţii în general, şi cea mai veche dintre teorii este cea 

creaţionistă, prin care bineînţeles Dumnezeu a creat toate formele de viaţă, inclusiv cea umană. aşa 

cum e descrisă în Biblie, după cum toţi ştim, sau ar trebui să cunoaştem, omul a fost zămislit din lut 

şi Puterea Divină i-a insuflat viaţă. Dumnezeu a creat Pământul, luna, stelele, soarele, şi pentru ca 

omul să nu se simtă singur, pentru ca omul să nu se retragă în sinele său interior pentru totdeauna, 

din coasta lui Adam, a creat femeia. Ei bine, această teorie este la fel de nefundamentată ca toate 

celălalte, precum o să vedeţi, dar întruneşte aceleaşi număr de premize care ar putea cantitativ să o 

declare la fel de veridică ca oricare alta.  La fel de adevărat ar putea cei mai fervenţi, bigoţi, dintre 

creştini să afirme că omul nu poate exista în afara unui Dumnezeu aşa cum cei mai străluciţi 

dintre medici, bio-chimişti,  ar putea afirma că un om suferă de  cancer din cauza unor agenţi 

patogeni puternici şi nu din cauza unor păcate capitale înfăptuite. 

O a doua teorie cronologic vorbind, este teoria lui Darwin,despre evoluţia naturală, biologică, 

a speciilor prin selecţie naturală, desigur. Peştele cel mare înghite peştele cel mic, lanţul trofic îl 

cunoaşteţi deja, însă Darwin a fost învinuit că selecţia naturală îi permitea să afirme că era natural, 

normal şi corect ca cei puternici să prospere pe seama celor slabi, fapt ce se întâmplă în viaţa de zi 

cu zi. În ciuda acestor piedici venite din sfera idealist-filosofică  a gânditorilor, deontologilor, 

tuturor vremurilor, un element foarte important făcea ca toată această teorie să fie una pur 

fantastică, pentru că dovada fundamentală a acestei teorii stătea în aşa numita verigă lipsă.  

Un grup de cercetători susţin că ar fi descoperit o fosilă care ne-ar lega în mod ancestral de 

primate, această fosilă se numeşte Ida. Rezultatele analizelor şi constatările la care au ajuns 

http://www.ziare.com/lifeshow/senzational/05-19-2009/s-a-descoperit-veriga-lipsa-care-leaga-oamenii-de-mamifere-video-756823
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antropologii au fost difuzate de 

curând publicului. Sunt foarte 

mulţi sceptici care contestă 

studiul, rezultatele şi bineînţeles 

însăşi fosila.  Omul este una din 

ultimele fiinţe apărute pe Terra. 

Noile descoperiri arată apariţia 

primului hominid acum 3-4 

milioane de ani în urmă şi 

prezenţa homo sapiens numai 

acum 250000 de ani. În anul 

1974 a fost descoperit în Etiopia 

scheletul unui hominid datând de peste trei milioane de ani. Acest hominid se pare că mergea pe 

doua picioare stând drept, dinţii, formaţi din molari foarte mari, aveau deja caracter uman. El 

aparţinea familiei "australopitec". Craniul acestei clase are dimensiuni modeste de 600-800 

cm³. Evoluţia omului a avut loc foarte lent. Omul progresa din etapă în etapă în funcţie de 

dezvoltarea sa cerebrala.     

În continuare apare "homo sapiens". Acesta are un creier voluminos de 1500 cm³. Este 

"înţelept", îşi îngroapă morţii şi începe să deseneze pe pereţii peşterilor. Resturile fosile ale acestei 

clase pot fi întâlnite pe toată suprafaţa globului. Scheletul său se aseamană cel mai mult cu cel 

descoperit în 1868 la Cro-Magnon, în Dordogne. "Cro-Magnon" este stramoşul nostru direct. Din el 

provine omul modern "homo sapiens sapiens".Fiecare element al familiei "homo" a dominat planeta 

pentru o perioadă de timp după care a disparut. "Homo sapiens sapiens" a existat de peste 35000 de 

ani. Acest  lucru dovedeşte 

posibilitatea sa de a se adapta la 

toate situaţiile ostile. Multe clase au 

disparut când condiţiile lor de viaţa 

au fost modificate. Este cazul "homo 

sapiens neandertalensis". Marimea 

creierului a fost avantajul care a dus 

la evoluţia omului. Uneltele au fost 

prima invenţie a omului. Acestea au 

dat posibilitatea supravieţuirii.   

Evoluţia omului s-a desfăşurat 

pe o perioadă de peste 4 milioane de 

ani şi încă mai continuă şi 

astăzi.Astfel viaţa pe Pământ a luat 

naştere , a evoluat şi continuă să evolueze de acum şi mult timp înainte. 
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Pădurea  viselor 

  Ioana Gheorghe,creaţie proprie                                                                                                                          

Sc.nr.116,Bucureşti,Sector 3                                                                                                                            

Profesor,EcaterinaOlariu 

 

           Era o zi de vară din luna 

august, dar nu ca oricare ,pentru că 

soarele cristalin bătea cu razele sale 

puternice către pământ.Sofia ,o fată 

demnă de noi aventuri în fiecare zi 

,nu putea sta pur şi simplu într-o zi  

aşa călduroasă fără să facă nimic.  

         Ea se gândi pentru astăzi,să 

meargă la pădure în minunata 

poeniţă,profitând de faptul că este la 

munte la bunici în acestă vară.Şi-a 

împachetat tot ce îi trebuie şi într-un 

rucsăcel,apoi a pornit la drum,sus pe 

deal,Pe drum merse 

liniştită,gândindu- se ce ar face ea 

singură în pădure. 

          În timp ce se tot gândea ea,iată că a ajuns în insorita poeniţă.Aceasta era plină de mulţi turişti 

cu corturi şi grătare şi era o atmosferă foarte gălăgioasă. 

         O nu,e prea mare gălăgie aici şi nu pot sta deloc să mă relaxez sau să fac ceva aventuros cu 

toată aglomeraţia asta aici !Aş putea pleca... Dar unde să mă duc?Bunica nu mă lasă altundeva... 

        Deodată Sofia a fost atrasă de o cascadă ce strălucea profund din cauza soarelui.Cum era ea de 

fel, mai fermecată de natura,fără să îşi dea seama a fost 

de-a dreptul hipnotizată şi începu să se îndepărteze de 

poeniţă şi să meargă în cealaltă parte unde se vedea 

cascada,uitând şi de vorbele bunici sale care spuneau 

clar : “Ai voie să mergi doar în poeniţă ! Nu mai 

departe! Cine ştie de ce primejdii mai dai pe acolo ! În 

poeniţă , ştiu sigur că vei fi bine !”. 

         Mai neascultătoare de fel,Sofia era hipnotizată 

total de cascada ce strălucea ca un nestemat.Iată că 

ajunse în locu magic,de vis. 
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Vai de mine şi de mine!Acest loc este superb!Nu am mai văzut de când sunt,o cascadă atât  

de fermecătoare! 

          Adevărul este că, nu exagera deloc,într-adevăr acel loc ar fi putut fermeca pe oricine cu 

frumuseţea sa.  

        Stătu acolo ceva timp,şi iată că zărise acum altceva.Un tufiş ce părea că ascunde ceva în spate. 

        Hmm.. Ia să intru şi pe aici,oricum bunica nu are de unde să ştie că nu sunt în poeniţă ... 

Zis şi făcut !Sofia pătrunde şi prin acest tufiş.Deodată alunecă fără să observe ce e pe partea asta şi 

căzu în apa unei cascade. 

Vaaaai!Ce am făcut?!Bunica o să mă omoare dacă mă vede udă.Ce o să îi spun?Speriată şi  

neştiind cum să ascundă adevărul ,Sofia se gândi că se va usca şi adevărul v-a fi până la urmă 

îngropat.Iată că acest loc o minuna şi mai tare pe 

micuţa noastră aventurieră. Cascadele curgeau lin 

fiind şi ele luminate de bunul soare,iarba era uşor 

stropită cu picături din cascadă,copacii parcă 

zâmbeau şi îi vorbeau Sofiei,iar locul oglindea 

acestă pădure ca una de vis!Iată că nu toată lumea 

ştia de aceste locuri,ar turiştii nu pot murdări 

pentru că nu ştiu de el. 

   Sofia îşi propuse de acum ca în fiecare vacanţă 

de vară să vină aici la munte la  

bunici,pentru că îşi găsise un cel mai bun 

prieten.Pădurea!De acum această pădure a fost 

numită de către Sofia,”Pădurea Viselor”.Un magic  

loc acum ştiut numai de ea.   Ajunsă 

acasă,Sofia,tot udă,a fost nevoită până la urmă să 

le spună adevărul bunicilor săi,apoi începu să le 

povestească aventura sa de astăzi. 

  


