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Spirala – modele şi simboluri 

Elev: Rădulescu Cristina, clasa a XI-a E 

Grup Şcolar Forestier Curtea de Argeş  

Îndrumător: Profesor Munteanu Ecaterina Aluniţa 

 

 

 Formele geometrice, descrise şi însuşite azi matematic, pitagoreic, sunt rodul observaţiilor 

care preocupă omenirea de milenii. Unul din arhetipurile care stau la baza geometriei, care se poate 

întâlni în natura, este cercul, cu forma sa particulară: spirala. 

  – o formă plană deschisă care se roteşte în jurul unui punct fix, depărtându-se din 

ce în ce mai mult de acesta.  

Analizarea acesteia, pătrunderea ei în sensurile ei fizice şi metafizice, este o preocupare perpetuă a 

omenirii, la care se adaugă noutăţi chiar şi în anul 2007, când doi cercetători de la University 

College din Londra, Gert van der Heijen şi Eugene Starostin, au găsit formula analitică care 

defineşte structura şi tensiunea mecanică în banda lui Moebius, odată ce aceasta a fost tensionată. 

 Dintre   ale spiralei amintesc: 

, decodificată Structura dublu spiralată a ADN-ului

abia în 1953 (fig. 1.a);  

 din labirintul membranos al urechii Melcul membranos

interne umane; 

Spirala Aloe este o plantă ce creşte în zonele montane 

bazaltice (Munţii Maluţi) din Lesotho, Africa de Sud. Această 

spirală creşte în sensul acelor de ceasornic şi este formată din cinci rânduri de frunze, fiecare având 

între 15 şi 30 de frunze (fig. 1. b); 

 numită şi  - plantă Medicago orbicularis vârtejul pământului

legumicolă cu tulpina târâtoare şi cu flori galbene dispuse în ciorchine (fig. 1. 

c); 

, un exemplu din lumea zoologică, nume dat mai Melcul

multor specii de gasteropode din încrengătura 

moluştelor, care au un corp moale şi o cochilie răsucită în 

spirală; 
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 numit şi , vieţuitoare care trăieşte în apele tropicale Hippocampus Guttulatus Căluţ de mare

şi temperate, printre corali, de care se agaţă cu ajutorul cozii, înotând verical sau câte doi, prinşi 

unul de altul prin coadă (fig.  

 este locul in creştetul capului la om sau pe pielea animalelor, de unde părul pare a porni Vârtejul

în toate directiile; 

 de la aerul pe care îl respirăm până la cea a apelor stă sub semnul Turbionarea fluidelor

spiralei, fie că vorbim despre efectul bătăii unei aripi de fluture în Hawaii (Edward Norton Lorenz – 

Teoria Taosului, 1972), fie că vorbim de furtuna dintr-un pahar cu apă (fig. 2.a). Şi fiindcă discutăm 

despre apă, putem aminti despre mişcarea ei: valurile (fig. 2.b) sau mişcarea combinată a masei 

proprii şi a  sau mergând la scara planetară să observăm marii curenţi de ape: maselor de aer

curentul Kamceatka, formând pereche cu Oyo-Shivo, sau perechea curentul Labradorului – curentul 

Irminger. Se pot aminti masele de aer iscate din seninul zilelor de vară până la marile, 

dezastruoasele şi furtunoasele tornade care se pot schimba cu uşurinţă în năpraznice uragane La 

scara fenomenelor astrologice, unele neexplicate încă, putem evidenţia spirala norvegiană şi galaxia 

spirală. 

Martorul acestor acestui întreg traseu al spiralei, de la microcosmos la macrocosmos, a fost omul 

care a observat, înţeles şi mai apoi a adaptat în dezvoltare empirică, răspândind aceste modele pe 

traseul ochi-inimă-minte, ducându-le mai departe în marea familie antropos. 

 

Referitor la  pornesc de la mica, dar celebra spirală egipteană, până la modelele antropologice

marile piramide, despre care învăţaţii Egiptului Antic afirmau că au fost acolo dintotdeauna, prin 

celebra zicală: "Omul se teme de Timp, dar Timpul se teme de Marea Piramidă".  

 

    

 

 

 

a 
b c d 
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 au un amplasament de o complexitate arhitecturală colosală ce tratează multe însuşiri Piramidele

şi aplicaţii ştiinţifice sau mistice, toate acestea vrând se reflecte perfecţiunea şi cunoaşterea.  

Din cele mai vechi timpuri geometria, amplasarea, forma şi proporţiile aveau o mare importanţă în 

culturile marilor popoare. Unul din marile secrete ale piramidei este acela că  respectă prin 

construcţie proporţiile misteriosului număr de aur. Astăzi se ştie despre construcţia piramidelor, 

templelor şi mormintelor din Egipt că sunt aşezate astfel încât acestea dau o proiecţie fidelă a unor 

constelaţii. Unii oameni de ştiinţă precum Roky McCollumn sau Robert Bauval au descoperit că 

aliniamentul celor trei piramide de la Ghizeh formează o spirală de aur, ce păstrează proporţia 

exactă a numărului de aur f = 1,618 care se suprapune exact peste harta astronomică a “brâului lui 

Orion” iar sfinxul se afla pe axa de simetrie a dreptunghiului de aur în care se inscrie spirala.  

Descifrarea matematicilor egiptene de către vechii greci ne-au dus la definirea spiralei: curba 

plană denumită după matematicianul grec Arhimede, drept locul geometric al 

punctelor care corespund poziţiilor în timp ale unui punct care se îndepărtează de 

un punct fix.  

În coordonate polare, această curbă poate fi descrisă de ecuaţia , unde a şi b sunt două r = a + bθ

numere reale. Apare noţiunea de mişcare, de viteză, chiar unghiulară.  

Abia la 1500 de ani după Arhimede, matematicianul italian Leonardo Fibonacci a formulat, pe baza 

teoriei numerelor, Şirul lui Fibonacci, un mod de construcţie ce se suprapune aproape identic peste 

Spirala de aur întâlnită atât la egipteni cât şi la anticii greci (fig. 3.b). Peste alţi 400 de ani este 

descoperit cazul particular al spiralei lui Arhimede (fig. 3.c)de către matematicianul francez Pierre 

de Fermat şi anume Spirala parabolică, descrisă de următoarea ecuaţie în coordonate polare: r = 

θ
1/2

.  

Progresiile exponenţiale ale tuturor acestor spirale se reunesc şi conduc către o lege de unică 

dezvoltare, de evoluţie. Pornim de la , locul în care ne găsim cu toţii la începutul CENTRU

oricărei evoluţii, din interiorul – cercul nesfârşit – în care ne aflăm, către  infinite MARGINILE

ale    UNIVERSULUI.

Pe traseul acestui discurs matematic, au existat evident şi activităţi empirice, profane, cu rezultate 

spectaculoase: fusul, ghemul , telul , teascul, vârtelniţa , vâltoarea , şurubul. 
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 Preluarea modelelor antropologice ale spiralei şi dezvoltarea Modele ştiinţifice - inginereşti.

lor ştiinţifică în progresii exponenţiale, a condus la descoperirea turbinelor cu multiple aplicaţii în 

captarea, transfornarea sau amplificarea energiilor: turbine cu gaz (fig. 5.a), turbine hidro (fig. 5.b) 

sau eoliene(fig. 5.c), motorul cu reacţie(fig. 5.d), zborul interplanetar, traseele eliptice ale sateliţilor 

artificiali.  

 

   

      a.                                      b.                             c.                                            d. 

Fig. 5. Modele ştiinţifice  ale spiralei 

 

. Odată cu dezvoltarea inginerească trebuie să privim spirala ca un cerc Modele şi simboluri

veşnic neterminat. Un cerc neterminat este începutul unei spirale, însă semănând cu numeralul 

zero, este un semn al potenţialului embrionar ce urmează a fi realizat. Spirala are interpretări 

simbolice profunde. Este ideograma fulgerului, semn ce emană viaţa şi canal prin care curg şi se 

dezvoltă energii fizice şi spirituale.  

 

       

  a.                                b.                                         c.                                                   d. 

Fig. 6. Modele şi simboluri ale spiralei 

 

Simbolurile devin legi. Aplicaţiile matematice, mecanice demonstrează aceste legităţi. Geografia 

simbolurilor abordează spirala într-un alt simbol celebru:  (fig. 6.a). Discutând despre Yin şi Yang

Yin şi Yang ajungem la asocierea cu energia Ki care interconectează omul cu universul prin centrul 

său de greutate, ombilic, care la rândul său se poate asocia cu o spirală. Asociem ombilicul cu 

centrul de greutate al  (Leonardo Da Vinci) (fig. 6.b) sau a omului din Omului Vitruvian

  Modulorul lui Le Corbusier.
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Un alt concept "spiralat" îl constituie  (fig. 6.c). Parcurgând alături de Tezeu Labirintul labirintul

din Knossos, a fost descoperită forma de disipare a energiilor printr-un instrument antic 

redescoperit, şi oamenii au experimentat în practică mersul pe jos prin labirint care pare să aducă 

bunăstare spirituală dar şi o potenţială prindere în capcană, captivitate în întuneric. Labirintul a fost 

adoptat de Biserica creştină pentru a oferi o modalitate de îndeplinire a jurămintelor sacre. La 

Reims există un labirint elegant care are un plan octogonal şi unsprezece ocoluri, iar în cele patru 

colţuri având alte patru octogoane conţinând figurile arhitecţilor şi indicând părţile edificiulu i 

construite de ei.  

Din 1858 apare ceva şi mai fascinant:  (fig. 6.d). Cu ajutorul acesteia este Banda lui Moebius

depăşit bidimensionalul, pătrunzând în tridimensional, în spaţiu. Este depăşită complexitatea 

spiralei prin închiderea şi/sau deschiderea ei, dar fără a încătuşa energii, dezvoltând din torsiunea ei 

forţe, energii mecanice permanent echilibrate.  

Banda lui Moebius poate fi privită ca o reprezentare grafică a timpului. Fără a nega trecerea 

timpului, ea ne întoarce permanent la origini, ne eternizează crescându-ne conştiinşa de sine, 

conştiinţa de lucruri bine făcute, oferindu-ne permanent şansa perfecţionării. 
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Utilizarea matematicii în cursele auto şi în 
design-ul maşinii 

Elev: Ungureanu Marian,  

Grup Şcolar Auto Curtea de Argeş,   

Prof. îndrumător: Prof. Radu Lenuţa 

 

 Tot timpul lumea se întreabă la ce este bun să cunoşti matematica? 

 Cursele auto utilizează conceptele şi aplicaţii matematice. Pentru ca o echipă participantă la 

cursele auto să aibă succes este necesar să înţeleagă matematica. Matematica utilizată în cursele 

auto profesioniste implică noţiunile matematice învăţate astăzi la şcoală. 

 Matematica este folosită în obţinerea design-ului maşinii de curse, în scopul obţinerii 

performanţei acesteia. Dar şi conducătorii auto sunt analizaţi utilizând ecuaţii matematice şi  apoi 

selectaţi pentru participarea la cursele auto. 

 Conceptele matematice utilizate în cursele auto includ: 

 matematica de bază 

 algebra 

 efectuarea de măsurători 

 rezolvarea problemelor 

 trigonometrie 

 geometrie 

 analiza datelor. 

Matematica de zi cu zi este folosită pentru a analiza un şofer profesionist, pentru a face 

comparaţii şi a determina, dacă este cazul, îmbunătăţirile necesare. De exemplu:  

 cât de repede un pilot iese din viraj, comparativ cu ceilalţi piloţi 

 cât de repede poate fi oprită maşina de către pilot 

 viteza în cursă comparativ cu cea din 

calificări şi cu cea de la antrenamente 

 viteza în tururile cursei 

 media poziţiilor la finish  

 calitatea depăşirilor – depăşirea altor maşini 

din top 15 

 câştigurile totale în bani  

 numărul de finish-uri de top 5 

 numărul de finish-uri de top 10 

 numărul de pole position-uri 

 numărul de victorii. 
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Chiar dacă nu realizăm, matematica este folosită în ficare cursă auto. Iată câteva exemple: 

 numărul total de tururi, alături de numărul de tururi rămase de parcurs 

 numărul de tururi în care a condus cursa un anumit pilot 

 viteza medie pentru o maşină 

 viteza instantanee a unei maşini în anumite puncte de control de pe traseul cursei 

 diferenţe de timpi obţinuţi faţă de alţi piloţi 

 diferenţe de tururi între piloţi 

 numărul de maşini care au condus în cursă. 

Acestea sunt doar câteva exemple de cazuri în care se utilizează calculele matematice în cursele 

auto. 

Înainte, în timpul şi după fiecare cursă se măsoară toţi parametrii maşinii. Cum ar fi: 

 măsurarea, la finalul cursei, a adâncimii benzii de rulare a anvelopei pentru a determina 

modul în care maşina a fost condusă 

 măsurarea parametrilor pneurilor şi utilizarea datelor pentru a determina forţele aplicate 

pentru fiecare pneu în parte 

 cronometrarea echipelor pentru a vedea cât timp le este necesar pentru a depana maşinile 

până la revenirea acestora pe pistă 

 unghiul spoilerului se măsoară înainte şi după cursă pentru a se asigura că sunt respectate 

normele impuse 

 se măsoară cantitatea de combustibil folosit în cursă pentru a determina consumul optim de 

combustibil şi ce distanţă poate parcurge maşina utilizând combustibilul din rezervor. 

Designerii maşinilor de curse se confruntă cu  rezolvarea problemelor de matematică atunci 

cand proiectează o maşină nouă, cum ar fi: 

 încadrarea greutăţii maşinii în anumite limite pentru a fi respectate specificaţiile 

 greutatea tuturor materialelor care intră în componenţa maşinii 

 dimensiunile caroseriei 

 dimensiunile şi greutatea motorului  

 rapoartele de transmisie  

 compatibilitatea scaunului cu dimensiunile pilotului  

 greutatea rezervorului plin cu combustibil 

 dimensiunile pneurilor 

 greutatea pilotului şi a echipamentelor auto. 

 Designerii nu iau în considerare doar greutăţile, ei trebuie, de asemenea, să efectueze 

măsurători precise pentru a reduce materialele. Aceste măsurători sunt, de obicei, la nivel de 

milimetru (mm). 

Cursele auto de înaltă performanţă necesită maşini proiectate conform specificaţiilor de design, 

pentru ca maşina să poată funcţiona corespunzător pe pistă. 

După cum aţi putut observa, matematica este utilizată peste tot în cursele auto profesioniste.  
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Probleme de geometrie plană şi în spațiu  

Elev: Maria Aldea ,cls. A VIII-a  

Şcoala.:”Rareş-Vodă”Ploieşti 

Prof.îndrumător Daniela Badea 

 

                                                                                                  

 

Intr-un cub ABCDEFGH, P este mijlocul 

laturii AB si Q punctual de intersectie  dintre 

BG si CF.  

a)Sa se demonstreze ca AG este paralela cu 

planul CFP. 

b)Sa se demonstreze ca HQ este perpendiculara 

pe planul CFP. 

 

a)PQ este linie mijlocie in triunghiul ABG, deci 

PQ || AG, cum PQ € (CFP) rezulta ca AG este paralela cu acest plan. 

 

b) HQ  este perpendiculara pe FC conform teoremei celor 3 perpendiculare . Ramane sa aratam ca 

HQ+FP. Fie GP’ si HQ’ proiectiile lui FP si a lui HQ respective pe planul HGCD. Deoarece GP’ 

este perpendiculara pe HQ’ si FP | | (HGCD) rezulta ca FP perpendicular ape HQ’. 

 

Se da triunghiul ABC si se considera  punctual N pe latura AC. 

Paralela dusa din N la BC intalneste pe AB in punctual E; iar 

paralela dusa tot din N la mediana AQ intalneste pe BC in F. 

Dreapta EF intersecteaza AQ in punctual R. 

Sa se demonstreze relatia: 
  

  
- 2

  

  
 =1. 

 

 



 

 

14 

Construind dreapta EH paralela cu FN se formeaza paralelogramul NEHF avand ca diagonala 

segmentul EF. Intrucat AQ este mediana triunghiului rezulta ca segmentul PQ uneste mijloacele a 

doua laturi opuse ale paralelogramului NEHF; deci diagonala EF imparte segmentul PQ in doua 

parti egale si deci PR=RQ. 

 

Notam  = k. Atunci, din triunghiul ACQ rezulta  = k, deoarece PN si CQ sunt paralele. 

Deoarece PQ = 2QR avem =  sau  =   sau  = k. 

 

Adunam  la ambele parti si obtinem :  

 +  

Aducem la acelasi numitor: 

 deoarece  . 

De unde: 

 1. 

Fie un cerc O de diametru AB. Intr-un punct C (fix) al acestui diametru.  Perpendiculara in 

N si cercul in M. Se cere: 

a)Locul geometric al centrului cercului circumscris patrulaterului  CNMB 

b) Locul punctelor de contact ale tangentelor  duse din A la aceste 

cercuri; 

c)Locurile a) si b) taie diametrul AB respectiv in R si P. Sa se 

Arate ca segmentul PR este egal cu diferenta dintre media aritmetica si cea 

geometrica a segmentelor AB si AC. 
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Patrulaterul CNMB este evident inscriptibil si centrul sau O’  este mijlocul ipotenuzei comune NB. 

Din O’ coboram perpendiculara O’R pe AB. Triunghiurile OO’R si CAN sunt asemenea si deci 

Dar AN= 2OO’; OO’ fiind linie mijlocie   
  
  

    
  

  

In triunghiul ABN. Asa ca (1) devine:  
  

  
  

   

    
  

 

 
     

  

 
 

 

Deci OR este fix, asa ca locul centrelor este perpendiculara din O’ pe AB. 

 

b) Fie E si F respectiv punctele unde perpendiculara in C taie cercul O. Daca notam cu T punctul de 

contact al tangentei, avem:      

Si deci AT=AE= constant, asa ca locul este cercul cu centrul in A  si raza AE=√      

 

c)Deci AP =   √          , iar AR= AO + OR=AO + 
     

 
 

  

 
                   

   

Avem, evident,  AP<AR, si prin urmare: 

PR= AR- AP =  
     

 
  - √        , ceea ce s-a cerut. 

 

 

 

” Geometrie in plana si in spatiu” 

Editura   Albatros  
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 Magia numerelor 

Elev:Militaru George-Cosmin, clasa: a VII-a B 

Şcoala „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. coordonator: Daniela Badea 

 

 1.  Determinaţi  toate numerele naturale n astfel incât numărul                         să fie pătrat 

perfect . 

a) Cum fracţia dată este un pătrat perfect înseamnă că,aceasta este şi un număr natural.De 

aici,tragem concluzia că  

        Folosind proprietaţile divizibilităţii ,şi anume că un număr îl divide pe el insuşi şi, dacă un 

număr divide două numere atunci divide şi suma şi diferenţa lor, obţinem următoarele: 

 

         Asta inseamnă că : 

         

b) Din                                                      . Cum       şi              sunt prime intre ele rezultă  

                                                                                

 

                              va lua pe rând, ca rezultat, divizorii lui 2012 permiţând astfel extragerea şi 

aflarea valorilor lui n, astfel:  

                                                                  

                                                                        

 

 

 

        Din cele expuse mai sus,tragem concluzia că n                             

        Însă,datorită condiţiei impuse,cum fracţia trebuie să fie pătrat perfect,n nu poate avea decât 

valorile ce satisfac această cerinţă. Acestea se pot afla înlocuind pe n in fracţia dată,astfel: 

 

2012 /n n

2012 /n n

2012 / 2012 2012 / 2012 2012 / 2012n n n n n n       

20122012 n D 

2012 {1,2,4,503,1006,2012}D 

2
2

2

2012
, 0

2012 1

n k
k k n

n k
   

 

2k 2 1k 

2

20121 {1,2,4,503,1006,2012}k D  

2012 n

2012 1 2012 1 2011n n     

2012 2 2012 2 2010n n     

2012 4 2012 4 2008n n     

2012 503 2012 503 1509n n     

2012 1006 2012 1006 1006n n     

2012 2012 2012 2012 0n n     

2011
2011

2012 2012 2011

n

n
 

 
; 2011 2011N n  
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  Prin urmare,n poate avea doar două valori,acestea fiind 1006 si 0. 

2.a) Demonstraţi că expresia  

pentru orice valori reale ale lui m,n,p. 

 

=  

  Cum orice număr la pătrat este pozitiv,expresia dată este mai mare sau egală cu 0. 

     b)Arătaţi că numărul                                                  este natural,d ar nu este prim. 

 

 

      Cum A este format din produsul a două numere,nu este prim.Divizorii săi,în afară de unu si el 

insuşi,sunt aceste două numere. 

      3.In paralelogramul  ABCD se consideră un punct M pe dreapta 

CD,diferit de C si D.Dreptele AM si BC se intersectează  in N.Să se 

arate că triunghiurile  DMN si BCM au aceeaşi arie . 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 4 4 4 ( 2 )n m n p n pm m pn mpn m p mnp nm np mp        

2010
1005; 1005 2010

2012 2012 2010

n
N n

n
    

 

2008
503; 503 2008

2012 2012 2008

n
N n

n
    

 

1509 1509
; 1509

2012 2012 1509 503

n
N n

n
    

 

1006
1; 1 1006

2012 2012 1006

n
N n

n
    

 

0
0; 0 0

2012 2012 0

n
N n

n
    

 

2( , , ) ( ) 4 ( ) ( ) 0N n m p n m n p m p n p m n           

2 2 2 2 2 2 2( ) 4 ( )( ) 2 4 ( )nm np mp n p m n n m n p n p mp mn n mp np           

4 22011 2 2012 8047A    

4 2 4 2 4 22011 2 2012 8047 2011 2 (2011 1) 8047 2011 2 (2011 2 2011 1 1) 8047A                  
4 2 4 2 2 2 22011 2 2011 8044 2 8047 2011 2 2011 1 (2011 1) 2011 1 (2011 1) (2011 1)                 
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Construim din punctul  N perpendiculară pe dreapta CD. 

   Construim,de asemenea pe dreapta CD perpendiculară din B.  

    Cum BQ si NP sunt perpendiculare pe aceeaşi dreaptă,sunt paralele.Conform teoremei 

fundamentale a asemănarii,triunghiurile BQC si NPC sunt asemenea.Astfel,se formeaza şirul de 

rapoarte egale: 

     

  Datorită faptului că dreptele AD si BN sunt paralele(CN fiind prelungirea laturii 

paralelogramului),conform teoremei amintite  

mai sus,triunghiurile NCM si ADM sunt asemenea,obţinându-se următorul şir de rapoarte egale : 

                                          

                                         

Cum latura AD este congruentă cu latura BC rezultă următoarele: 

        Din proporţia                      se  obţin următoarele: 

 

 

      4.Numerele x si y sunt direct proporţionale cu 5 şi 6,iar numerele y si z sunt invers 

proporţionale cu numerele 3 si 4 .Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor :                      este un 

pătrat perfect,                   este un pătrat perfect .             

             d.p.                   

                                                                                   

 

                            este falsă,numărul nu e pătrat perfect . 

           i.p.           

  

                                                            

                          este adevărată,numărul e pătrat perfect . 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

BQ QC BC

PN PC NC
 

AD DM AM

NC CM MN
 

AD BC DM AM BQ QC

NC NC CM MN PN PC
    

1
/

2 2 2
DMN BCM

DM PN CM BQ
DM PN CM BQ A A

 
       

DM BQ

CM PN


2 2

1 :P x y
2 2

2 :P y z

{ , }x y {5,6}
5 5

6 6

x y
x

y
   

2 2 2 2 2
2 2 2

1 2

5 25 6 31
:

6 36 36

y y y y
P x y y
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6
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Concurenţa liniilor importante în triunghi 

Elev:Solomie Roxana, Pall Cristina  

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea 

Profesor îndrumător: Corina Nicoleta Negruţiu 
 

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

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

problema apelează doar la substructura vectorială a spaţiului punctual euclidian comparativ cu 

metoda sintetică. Din punctul de vedere a metodelor de rezolvare a problemelor de geometrie 

trebuie să stabilim la care dintre substructurile spaţiului euclidian punctual se referă conţinutul 

problemei. 

  

 Se numeşte centru de greutate al unui triunghi punctul G pentru care  

0 GCGBGA  

 G este unic. 

 

  

Fie G’ a. î. 

     

GGGG
GG

GGGGGG

GCGBGA

CGBGAGGCGB
GCGBdar

CGBGAG















0
03

03

0

0GCGBGA

GA
0GA 

0
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G centru de greutate 0 CGBGAG  

 

 

 CBAG

OCOBOAOG

OCOBOAOG

OCOBOAGOGCGBGA

OCGCGC

OBGOGB

OAGOGA

rrr
3

1
r                        

3

1
                        

3                        

3

                         

















  

 Gr  nu depinde de alegerea punctului O. 

 Medianele unui triunghi sunt concurente. 

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

Să se demonstreze că:  GCPBNAM   

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

Fie   GMGDGCGBGCPBN 2  

amparalelogr 

amparalelogr 

2

2

GAFB

GAEC

GPGFGBGA

GNGEGAGC





 

amparalelogr 
||

||
AEGF

GEAFGBAF

GFAEGCAE





   

 AMGcoliniareMGA

GMAG

GMGDGBGCAGAGAFAE







,,,                        

2                        

2

 

  GCPBNAM   medianele unui triunghi sunt concurente 

  G punctul de intersectie al medianelor 
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 Sa se demonstreze ca bisectoarele unui triunghi sunt concurente. 

 

1

1

AC AB
c

AC PB romb AC AB AP

AB AC
b

 

      

 

 

 

   

1 1 1

1

AI

,  vectori coliniari AI

AP AC AB AB AC bAB cAC
c b bc

AP bAB cAC
bc bAB cAC

bc
AI AP AP





       

 
   

 

 

 

 

notam 

AI

analog BI

x
bc

x bAB cAC
BA BI IA BI AI

y cBC aBA




 
    

 

 

   1 0

BA ycBC yaBA xbAB xcAC

darBC BA AC

BA ycBA ycAC yaBA xbAB xcAC

yc ya xb BA yc xc AC

   

 

    

     

  

     

1 0

1 0 0

dar c 0, vectori necoliniari

yc ya xb

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

dar AB AC

   


         
 




 

 

1

1

1 1
AI

xb xa xc

x a b c

x bAB cAC
a b c a b c

  

  

   
   

 

 

  OACcABb
cba

OAAIOAOI 


   
1  
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OI  ACcABbOAcOAbOAa
cba




1
      dar 

OCAOAC

OBAOAB




 

 

 

  pozitie de torul       vec
1

1
OI

1
OI

CBAI rcrbra
cba

r

OCcOBbOAa
cba

OCcAOcOBbAObOAcOAbOAa
cba
















 

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

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

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

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

spaţiului euclidian punctual se referă conţinutul problemei.   

 

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

[2]  ION si colaboratori Ghidul profesorului de matematica, Editura Sigma Bucuresti, 2004 

[3]  BANEA,H.  Metodica predarii matematicii, Editura Paralela 45, Pitesti, 1998 
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Matematica distractivă  

Elev : Lucaciu Ionela- clasa a IV-a 

Şcoala nr 4 CUIEŞD, jud. BIHOR 

Prof. coordonator:. CORNEA VIORICA 

 

 

Matematica este considerată în general, una din disciplinele dificile, un „instrument de 

tortură”, în care problemele sunt asemenea unor obstacole în cursa elevilor , iar acest domeniu nu 

este  la îndemâna oricui. 

Noi, elevii, privim de multe ori cu teamă exerciţiile şi, mai ales, problemele. Punerea unor 

exerciţii  şi probleme într-o formă distractivă, prezentarea lor într-o manieră nostimă, veselă ne  

face pe noi elevii să abordăm matematica cu zâmbetul pe buze, fără crispare, ajungând astfel să 

asimilăm numeroase noţiuni matematice şi să înlăturăm barierele care făceau din matematică o 

disciplină greu accesibilă. 

 Văzută astfel matematica devine o „matematică distractivă”, în care totul este o invitaţie la 

joc, distracţie, amuzament, învăţându-ne  să căutăm mereu soluţii, să ne punem întrebări, să ne 

imaginăm căi diverse de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor. Elevul devine interesat, iar 

activităţile de mare dificultate sunt efectuate fără trăirea subiectivă a efortului, el angajându-se total 

în acţiune şi căpătând mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri. 

Exerciţiile şi problemele  de matematică distractivă pot fi folosite cu succes în captarea 

atenţiei şi pe tot parcursul unei activităţi didactice, dar şi cum se întâmplă în ultima vreme, ca o 

disciplină opţională. Prin astfel de activităţi elevul este educat  să gândească ca şi cum el însuşi ar fi 

acela care descoperă adevărul, cultivându-si curiozitatea ştiinţifică, preocuparea pentru descifrarea 

necunoscutului. 

 

 

1.Sandu a şters cifre şi semne/  Ca pe voi sa vă îndemne                                                                                                             

   Să gândiţi, să socotiţi/Si jocul să-l isprăviţi. 

   Completaţi,/ Încât pe orizontală să fie adevărat  

   Cum Sandu le-a calculat./Calculaţi şi vertical 

   Nu numai orizontal! 

 

 x  = 36 

: /// :  : 

9 : 1 =  

=  =  = 

 x 4 =  
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3 

12 
1 

2 

4 

5 6 7 

8 

9 

10 

11 

      

 

2. Câte pătrate sunt în desenul de mai jos? 

 

 

3.Soluţia acestui joc reprezintă o zi a săptămânii mult aşteptată de şcolari. Calculează şi vei afla.  

E=32:8=  ,    I=73-23=   ,  N=8x5=  ,    R=81+4=   ,   V=900+29=   . 

 

 

 

4.Avem două zaruri unul alb(A) şi altul roşu(R) . Fiecare zar are şase feţe numerotate (1,2,3,4,5,6). 

Scrieţi câteva combinaţii ale celor două zaruri în aşa fel încât suma  celor două feţe de deasupra să 

fie 7. 

5.O fetiţă îşi ducea cârdul de gâşte  la păşune. O gâscă mergea înaintea altor două, alta între două şi 

alta în urma altor două. Câte gâşte erau în cârd? 

6.Câte pastile a luat bunica, ştiind că doctorul i-a prescris ca în primele cinci zile să ia câte trei 

pastile pe zi, în următoarele trei zile câte două pastile pe zi, iar în următoarele două zile câte o 

pastilă pe zi şi în ultimele 6 zile câte o jumătate de pastilă pe zi?  

7.Când are omul tot atâţia ochi câte zile dintr-un an? 

8.Câte tăieturi sunt necesare pentru a împărţi o bucată de pânză lungă de 10m în fâşii de câte 2m? 

9.Am desenat un cadran de ceas (fig. a) . Cum se poate împărţi în 6 părţi prin 5 linii, astfel încât 

suma numerelor ce reprezintă orele din fiecare parte să dea unul şi acelaşi număr? 

Fig.a→ 

 

 

 

929  50  40  4  85  50  
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10.Andrei este al nouăsprezecelea, dacă se numără elevii de la începutul rândului şi tot al 

nouăsprezecelea,dacă se numără de la sfârşit. Câţi elevi sunt în rând? 

11.Pătratul încurcat. În pătratul de mai jos s-au amestecat 6 cifre. Ele trebuie puse la 

loc, astfel încât totalul vertical şi orizontal al coloanelor, precum şi diagonalelor să fie 

18 . 

 

12.Pe o casă sunt patru coşuri de fum, pe casa vecină-trei, iar pe casa următoare-două. Ce obţinem 

în rezultat? 

13. Doi pe drum s-au întâlnit şi trei cuie au găsit. Patru se vor întâlni – câte cuie vor găsi? 

14. Cum se zice corect: “9 şi 7” va fi 15 sau “9 plus 7” este egal cu 15 ? 

15. Un cioban are 12 oi. În afară de 8 oi, restul îi mor toate. Câte oi îi mai rămân? 

16. Câte capete are un băţ? Dar 3 beţe şi jumătate? 

17. Câte picioare au  2 iepuri, 2 vulpi şi 3 cocoşi? Dar 3 cai, 2 miei şi 5 raţe? 

18. Tata cumpără de la piaţă un iepure şi  6 pui de găină. Câte picioare veneau de la piaţă? 

19. Vizitând o peşteră, Mihuţ, mare amator de geografie, dar şi de matematică, a numărat 150 de 

stalactite şi de stalagmite. Stalactitele erau de o dată şi jumătate mai numeroase decât stalagmitele. 

Care era diferenţa dintre stalactite şi stalagmite? 

20. Ceasul bunicului rămâne în urmă la fiecare 3 ore, câte 2 minute.Bătrânul îşi potriveşte cesul 

după radio, la ora 21.00. Dacă nu-l mai potriveşte, ce oră va arăta ceasul bunicului după 3 zile? 

 Problemele şi exerciţiile propuse sunt exerciţii de „gimnastică a minţii” care captează prin 

frumuseţea conţinutului şi a formei. Departe de a fi simple jocuri astfel de activităţi reprezintă 

momente de efort concentrat, elevul trebuind pe rând să recepţioneze mesajul şi să îl înţeleagă, să 

interpreteze datele, să gândească şi să aleagă calea cea mai exactă de a acţiona, să se concentreze la 

maximum pentru a efectua ce i se cere. Astfel, matematica dezvoltă gândirea creatoare a elevilor, 

contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei, a judecăţii logice, a isteţimii, 

pregătindu-i pe aceştia să rezolve probleme de viaţă pur şi simplu. 

Arghirescu, Aurelia; Cojoacă, Lenuţa; Cojoacă, Marina – Matematică  

                                distractivă. Clasele I-IV (seria:opţionale), Editura  

                                 Carminis, Piteşti, 1999. 

Dinescu, Rodica – Matematică distractivă-disciplină opţională pentru  

                             clasa a IV-a, Editura Carminis, Piteşti, 2006. 

10 6 3 

8 2 5 

9 4 7 
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MATEMATICA- ŞTIINŢĂ UNIVERSALĂ 

Chifan  Alina 

Liceul  Teoretic  Murfatlar/ Judeţ Constanţa 

Prof. Cranga Cleopatra 

 

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

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

abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Structurile anume investigate de matematică îşi au deseori rădăcinile în ştiinţele naturale, cel mai 

adesea în fizică. Matematica defineşte şi investighează şi structuri şi teorii proprii, în special pentru 

a sintetiza şi unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce facilitează în 

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

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

mai degrabă legată de artă decât de ştiinţă. 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale matematicii au derivat din necesitatea de a 

face calcule comerciale, de a măsura terenuri şi de a predetermina evenimente astronomice cu 

scopuri agriculturale. Aceste domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod generic 

tendinţele matematicii până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendinţe specifice: studiul 

structurii, spaţiului şi al schimbărilor. 

Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: iniţial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoinumere întregi, continuând cu numere raţionale şi în 

sfârşit numere reale, întotdeauna corelate cu operaţiile aritmetice între acestea, toate acestea făcând 

parte din algebra elementară. Investigarea în profunzime a acestor teorii şi abstractizarea lor a dus în 

final la algebra abstractă care studiază printre altele inele şi corpuri, structuri care generalizează 

proprietăţile numerelor în sensul obişnuit. Conceptul indispensabil în fizică de vector, generalizat în 

sensul de spaţiu vectorial şi studiat în algebra lineară este comun studiului structurii şi studiului 

spaţiului. 

Studiul spaţiului porneşte în mod natural de la geometrie, începând de la geometria 

euclidiană şi trigonometria familiară în trei dimensiuni şi generalizată apoi la geometrie 

neeuclidiană, care joacă un rol esenţial în teoria relativităţii. O mulţime de teorii legate de 

posibilitatea unor construcţii folosind rigla şi compasul au fost încheiate de teoria Galois. Ramurile 

moderne ale geometriei diferenţiale şi geometriei algebrice abstractizează studiul geometriei în 

direcţii distincte: geometria diferenţială accentuează uzul sistemului de coordonate şi al direcţiei, pe 

când geometria algebrică defineşte obiectele mai degrabă ca soluţii la diverse ecuaţii 

polinomiale. Teoria grupurilor investighează conceptul de simetrie în mod abstract, făcând legătura 

între studiul structurii şi al spaţiului. Topologia face legătura între studiul spaţiului şi studiul 

schimbărilor, punând accent pe conceptul continuităţii. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Logic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
http://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_numerelor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_impar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_impar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_%C3%AEntregi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_ra%C8%9Bionale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_reale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aritmetic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra_elementar%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra_abstract%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inel_(matematic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Corp_(matematic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vector
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu_vectorial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83_linear%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensiune_(spa%C8%9Biu)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_neeuclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_neeuclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rigla_%C8%99i_compasul&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_Galois&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_algebric%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_grupurilor&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Continuitate_(matematic%C4%83)
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Cuvântul matematică îşi are originea în cuvântul grecesc μάθημα máthēma, care însemna 

„învăţare”, „studiu”, „ştiinţă”, la rândul lui provenind din verbul manthanein, „a 

învăţa”.
[1]

Termenul mathema a căpătat încă din perioada clasică şi sensul precis de „studiu 

matematic”. Adjectivul corespunzător este μαθηματικός mathēmatikós, însemnând „legat de 

învăţare” sau „studios”, iar mai târziu, „matematic”. Din greacă, termenii au fost preluaţi în latină, 

unde ştiinţele matematice, numite în greceşte μαθηματικὴ τέχνη mathēmatikḗ tékhnē, au fost 

denumite cu pluralul ars mathematica. 

Din latină, termenul mathematica a fost preluat în forme asemănătoare în toate limbile 

europene moderne. Forma aparentă de plural din engleză, ca şi pluralul franţuzesc les 

mathématiques, au revenit în latină sub forma pluralului neutru mathematica (Cicero), pornind de la 

pluralul grecesc τα μαθηματικά ta mathēmatiká, acesta fiind utilizat de Aristotelcu sensul de „toate 

lucrurile matematice”. 

În română, termenul a fost copiat după franţuzescul mathématique şi italienescul matematica.
[2]

. 

 

Matematica privită ca ştiinţă 

Carl Friedrich Gauss, pictură de C.A. Jensen 

Carl Friedrich Gauss, el însuşi cunoscut ca „prinţ al 

matematicii”, numea matematica „regină a ştiinţelor”. 

În latină – Regina Scientiarum, în germană – Königin 

der Wissenschaften. Ambele expresii sunt legate de cuvântul 

„ştiinţă” care înseamnă (domeniu de) cunoştinţe. Într-adevăr, 

în acest sens, nu există îndoieli că matematica este o ştiinţă. 

Restrângerea sensului de ştiinţă doar la domenii specializate 

care studiază natura nu mai este de actualitate. Dacă ar fi 

considerate ştiinţe doar acele domenii ale cunoaşterii care se 

ocupă strict de lumea fizică, atunci matematica, sau cel 

puţin matematica pură, ar trebui să nu fie considerată o ştiinţă. Albert Einsteinspunea că „atunci 

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

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

they are certain, they do not refer to reality) 
[14]

 

Abacul este o metodă simplă de numărare 

Studiul cantităţii începe cu numerele (mai întâi 

cu numerele naturale şi întregi) şi cu 

operaţiile aritmetice. Alte proprietăţi ale întregilor sunt 

studiate de teoria numerelor, din care au apărut unele 
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rezultate cunoscute, precum Marea teoremă a lui Fermat, dar şi unele teoreme încă 

nerezolvate: teoria numerelor prime gemene şi Conjectura Goldbach. 

Un alt domeniu de studiu este dimensiunea mulţimilor, care conduce la numerele cardinale şi spre 

un alt concept legat de infinit: numerele alef, care permit o comparaţie între mulţimi de dimensiune 

infinită. 

  

 

  

Număr 

natural 

Număr 

întreg 
Număr raţional Număr real Număr complex 

 

Studiul spaţiului a început cu studiul geometriei, mai exact, al geometriei 

euclidiene. Trigonometria combină spaţiul şi numerele şi cuprinde cunoscuta teoremă a lui Pitagora. 

Studiile moderne generalizează teoriile asupra spaţiului introducând noţiunea de geometrie 

neeuclidiană în locul celei de geometrie euclidiană. Geometria neeuclidiană ocupă un rol central 

în teoria relativităţii generalizate şi topologie. Cantitatea şi spaţiul au roluri importante în geometria 

analitică, geometrie diferenţială şi geometrie algebrică. În cadrul geometriei diferenţiale apar 

conceptele de „fascicul de mătase” ([2]fiber bundle) şi calculul spaţiilor topologice. Geometria 

algebrică descrie obiectele geometrice prin intermediul unor seturi de soluţii ale ecuaţiilor 

polinomiale, combinând conceptele de cantitate, spaţiu şi studiul grupurilor topologice, acestea 

combinând noţiunile de structură şi spaţiu. Grupurile Lie sunt folosite în studiul spaţiului, structurii 

şi schimbării. Topologia are foarte multe ramificaţii şi a fost domeniul din matematică cu cea mai 

mare dezvoltare în secolul XX, cuprinzând faimoasa conjectură a lui Poicaré şi 

controversata teoremă a celor patru culori, a cărei demonstraţie, făcută doar pe calculator, nu a fost 

făcută încă de om. 

 

  

 

 

Teorema lui 

Pitagora 

Trigonometrie  

Geometrie 

diferenţială  

Topologie  

Geometrie 

fractală  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_teorem%C4%83_a_lui_Fermat
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_numerelor_prime_gemene&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjectura_Goldbach&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Num%C4%83r_cardinal&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Infinit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alef
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrii_neeuclidiene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrii_neeuclidiene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii_generale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_analitic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_analitic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_algebric%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu_topologic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grup_topologic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupul_Lie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conjectura_lui_Poincar%C3%A9
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_celor_patru_culori
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
http://ro.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Sine_cosine_plot.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Hyperbolic_triangle.svg
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Subiecte legate de variaţia funcţiilor matematice sau de variaţia numerelor. 

 

 

 

 

 

Calcul integral  

Calcul 

vectorial  

Ecuaţii 

diferenţiale  

Sisteme 

dinamice  

Teoria 

haosului 

Multe obiecte matematice, precum mulţimile de numere şi funcţiile, au o structură internă. 

Proprietăţile structurale ale acestor obiecte sunt investigate în 

studiul grupurilor, inelelor,câmpurilor şi altor sisteme abstracte, care sunt la rândul lor studiate 

de algebra abstractă.  

 

 

 

 

Teoria numerelor  Algebră abstractă Teoria grupurilor  Teoria ordinii  

 

                                               

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_integral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_vectorial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_vectorial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_diferen%C8%9Bial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisteme_dinamice&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisteme_dinamice&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_haosului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_haosului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime
http://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_(matematic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inel_(matematic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mp_(matematic%C4%83)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83_abstract%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_numerelor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83_abstract%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_(matematic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_ordinii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Integral_as_region_under_curve.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Vector_field.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Airflow-Obstructed-Duct.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Limitcycle.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Lorenz_attractor.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Elliptic_curve_simple.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Rubik's_cube.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Group_diagdram_D6.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Lattice_of_the_divisibility_of_60.svg
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Să vorbim...matematică 

Elev : Hoancă Luciana-Elena, clasa a V-a 

Şcoala nr. 21 “Gh. Ţiţeica” Craiova 

Pofesorul coordonator:    Miţaru   Ion 

 

 

Din punct de vedere gramatical, a fi matematician înseamnă  a fi 

curios, deschis la minte şi interesat pentru a învăţa cât mai multe. 

Astăzi, matematica este privită din trei puncte de vedere diferite: 

ca sumă a ramurilor sale, ca un mijloc de a modela lumea şi ca 

un limbaj . 

Nu am fost înnebunită după matematică, dar am avut o învăţătoare 

care timp de patru ani a pus accentul pe această disciplină. 

Ajunsesem să facem câte trei ore de matematică pe zi, neglijând alte 

discipline precum muzica sau desenul. Doamna ne pregătea pentru concursuri-şi au fost multe-

lucrând ore în şir la matematică. Deţi eram uneori obosiţi, mergeam la concursuri aproape trei 

sferturi din clasă şi ne întorceam cu rezultate bune şi foarte bune. Şi doamna era fericită. Fericită că 

munca dumneaei n-a fost în zadar, dar şi fericită că ne vedea pe noi că suntem în al nouălea cer. 

Cine nu a auzit de Micul matematician, de Evaluare în educaţie, de Euclid sau de Micul Arhimede? 

Eram nişte mici matematicieni care încercau să descopere tainele acestei ştiinţe de care multora le e 

frică. Iar matematica a inceput să-mi placă. 

Învăţam metode noi, rezolvam probleme 

complicate. Când nu reuşeam să dau de capătul 

unei probleme, apelam la ajutor. 

Cei patru ani au trecut şi iată-mă în clasa a V-a, 

având ca diriginte un profesor de... matematică. 

Alte reguli, alte metode. Cine n-a auzit de 

Produsul cartezian, de Principiul cutiei şi de 

Teorema lui Gauss? Am făcut elemente de 

geometrie, dar şi unităţi de măsură.  

Şi mi-a plăcut. Am învăţat chiar şi matematică 

distractivă. 

 Matematica, „cea mai îndrăzneaţă şi neverosimilă aventură a spiritului”, a vorbit uneori pe o 

limbă stranie, neînţeleasă pentru mulţi. Natura vorbeşte în limba matematicii; literele acestei limbi 

sunt cercuri, triunghiuri şi alte figuri matematice. 

 Dacă stau bine şi mă gândesc, pot spune că iubesc matematica pentru că-mi pune mintea la 

încercare şi mă ajută mult în viaţă. De ce îmi place matematica?     Nu ştiu… Probabil datorită  

acelui sentiment minunat care apare atunci când rezolv o problemă care cu câteva secunde sau 
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minute în urmă îmi părea foarte dificil de soluţionat. Atunci când fac matematică mintea mea se 

deschide şi imposibilul devine posibil.                         

Matematica este şi un joc al minţii, un joc frumos pentru că nu câştig întodeauna, fiind 

astfel mereu o provocare. Vreau să fiu o învingătoare. Ştiu că asta nu se va întâmpla decât dacă 

devin o creatoare.   

Matematica nu se poate face decât cu dăruire şi multă implicare. Uneori îţi trebuie multă 

răbdare ca să vezi rezultatele muncii tale. Efortul te transformă în bine. E deja un câştig real.  

La ce e bună matematica? Matematica te face să uiţi de problemele tale şi să te concentrezi 

asupra problemelor ei. Dacă eşti capabil să rezolvi probleme grele de matematică, atunci ai şanse 

mari să rezolvi şi măruntele probleme ale vieţii tale cotidiene.  Matematica mă ajută să asimilez 

mult mai uşor cunoştinţele la celelalte materii, pentru că nu trebuie să „tocesc” lecţiile. Eu văd o 

legătură între matematică şi viaţă, o armonie perfectă! 
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Femei  în  matematicã 

Elev: Borş Oana Mirela, clasa a XI-a 

Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi,  

Prof coordonator: Leica Valerica 

 

Motto: „O femeie puternică are curajul de a deschide o uşă interzisă”  

La fel ca şi bărbaţii, femeile s-au interesat de matematicã, ştiinţă şi filosofie, încã din cele 

mai vechi timpuri. Cele mai remarcabile dintre ele au fost:  

  ( 350 /370 e.n. –  415 e.n).  

 Hypatia a fost astronom,  pedagog,  inventator,  muzician, filosof  şi nu numai. Este un 

simbol durabil al raţiunii, ştiinţei şi gândirii eliberate de dogme.  

       Hypathia a fost fiica lui Theon, unul dintre cei mai educaţi bărbaţi din întreaga Alexandrie.  

El era adeptul unei educaţii complete, atât fizice, cât şi intelectuale, dorind ca singurul său copil să 

devină "un om complet".          

          Este autoarea a numerose tratate, în special comentarii asupra operei matematice anterioare,  

care s-au pierdut în incendiul ce a nimicit Biblioteca din Alexandria.  

 (16 mai 1718, Bolonia -  9 ianuarie 1799).   

Născută într-o familie bogata în 1718, ea a fost al 21-lea copil. În tinereţe îşi manifestă aptitudinile 

pentru limbi străine. Dezbate cu numeroşi oameni de ştiinţă probleme ca: propagarea luminii, 

transparenţa corpurilor, studiul geometric al curbelor.  

      În anul 1748 a publicat la Milano lucrarea în două volume „Fundamentele analizei”, o 

sinteză vastă a rezultatelor de geometrie analitică existente până atunci. A luptat pentru emanciparea 

femeii şi accesul ei la educaţie. Fiind femeie, Maria Gaetana Agnesi nu a fost admisă în cadrul 

Academiei Franceze, dar în schimb a intră la cea italiană, care se dovedeşte mai liberală. 

  (1706- 1749).  

 Încă din copilărie, a arătat o înclinaţie către studiu, 

astfel că tatăl ei i-a angajat numeroşi  profesori, iar până la 

vârsta de 12 de ani vorbea fluent latină, italiană, greacă şi 

germană . De asemenea, a luat lecţii de matematică, 

astronomie, literatură, filosofie şi ştiinţe.  

     A colaborat cu Voltaire la lucrarea lui, "Elemente"  şi a 

lucrat la propria-i operă de fizică, "Eseu asupra opticii".  În 

1737 participă în secret la o competiţie sponsorizată de 
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Academia Regală de Ştiinţe cu lucrarea Dizertaţie asupra naturii şi propagării focului.  Într-o 

scrisoare adresată regelui Prusiei, Frederic cel Mare, Voltaire spunea despre Émilie du  Châtelet că 

este “un om extraordinar al cărui singur defect a fost că era femeie”.  

 

 ( 1 aprilie 1776 - 27 iunie 1831)   

  S-a născut într-o familie înstărita din clasa superioară franceză, în anul 1776. Orice fel de 

„activitate cerebralã" era consideratã nesănătoasă şi periculoasã pentru femeile din acele timpuri. 

Cu toate acestea, a învăţat matematica şi şi-a croit o nişă în acest domeniu.  De asemenea, mai este 

celebră pentru o teoremă din teoria numerelor care îi poartă numele.  

 ( 10 decembrie 1815, Londra - 27 noiembrie 1852)  

A fost fiica celebrului poet Lord Byron şi s-a născut pe 10 decembrie 1815 în Marea Britanie. 

A fost desemnată „prima programatoare" din lume. Ea a pus bazele masivei lumi a software-ului şi 

a calculatoarelor. Este recunoscută mai ales pentru scrierea simbolurilor şi a codurilor în 

conformitate cu normele calculatorului mecanic timpuriu al lui Charles Babbage.  

 (15.01.1850 – 10.02.1891)  

  Matematiciană şi mecaniciană rusă, profesoară la Universitatea din Stockholm. A fost elevă 

şi colaboratoare apropiată a celebrului matematician K. Weierstrass (1815 - 1897). A fost membru 

corespondent al Academiei de Ştiinţe din Petersburg. Preocupările sale ştiinţifice sunt legate 

îndeosebi de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale şi de integralele abeliene. Ea a rămas cunoscută 

mai ales datorită unei teoreme de existenţă din teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale (numită teorema 

Cauchy – Kovalevskaia, fiind realizată sub influenţa lui Weierstrass) precum şi prin cercetările sale 

privind teoria mişcării corpului solid cu un punct fix . 

 ( 23 martie 1882- 14 aprilie 1935)  

  A fost o matematiciană germană, cunoscută pentru contribuţiile sale în domeniul algebrei şi 

fizicii teoretice. A fost considerată de Albert Einstein  şi de David Hilbert ca fiind una dintre cele 

mai importante femei din istoria matematicii
 
şi acesta datorită 

contribuţiilor pe care le-a adus în teoria inelelor şi a corpurilor. În 

fizică există o teoremă care îi poartă numele şi care descrie 

proprietatea de "simetrie" a legilor de conservare. 

 (15 mai 1903 - 8 iunie 1998)  

 A fost un matematician şi arheolog de origine germană. A 

fost desemnată păstrătoarea Liniilor Nazca, adică o serie de 

desene pe sol, în deşert, ce datează de peste 1000 de ani, situate 

în apropiere de localitatea Nazcanin, din sudul statului Peru. 

Timp de 50 de ani, Reich  e a studiat şi protejat aceste desene 

reprezentând animale şi forme geometrice, ce se întind pe 60 km 

de deşert. În 1995, liniile de la Nazca au fost declarate un 
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Patrimoniului Mondial UNESCO. 

           Reiche a publicat teoriile sale în cartea "Misterul pe Deşert" (1949, reeditare 1968), care a 

avut  

un răspuns mixt de la cercetători.  

  (1 decembrie 1880–  12 decembrie 1970) 

 Prima profesoară universitară de matematici de la noi, fiică de intelectuali ruşi (medici). A 

urmat Şcoala superioară de femei din Petersburg fiind licenţiată în 1902, după care în 1903 pleacă 

la  Göttingen unde şi-a trecut din nou licenţa şi apoi doctoratul cu David Hilbert (1862 - 1943) care 

i-a fost profesor.  Între 1906 şi 1907 a funcţionat ca asistentă universitară la Petersburg, după care 

vine în Bucureşti şi din 1910 va funcţiona până la pensionare în 1948 la Universitatea din Iaşi 

alături de soţul ei, Al. Myller. Preocupările sale ştiinţifice sunt legate de teoria numerelor, analiză 

matematică şi algebră.    

 

 (1894 – 1952)  

     În 1913 s-a înscris la Facultatea de ştiinţe din Iaşi, secţia 

matematici. După absolvire a avut o strălucită carieră la catedrã atât  în 

învãţãmântul liceal, cât şi în cel universitar. Silvia Creanga este prima 

noastră femeie care şi-a trecut doctoratul în matematici, în anul 1925, la 

Unive rsitatea din Iaşi, cu o teză ce trata subiectul: “Direcţii ciclificabil 

conjugate. Curbe cu curbura normală constantă.” 

 

1. George Marcu (coord.), Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, 

Bucureşti, 2009  

2. Enciclopedia Britannica 

3. Wikipedia 
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Matematica-un univers abstract 

 

Nume elev: Matei Bianca 

Colegiul Tehnic Ion Holban Iași 

Profesor îndrumător: Cășuneanu Maria 

 

 

       Un univers real îmbinat ambiguu cu abstract trăiește prin ochii nemuritori ai matematicii. La 

umbra unei stări profunde de căutare și cercetare se ascunde enigma cifrelor. 

  O sumă a întregului pătrunde sfios printre paginile minții. Cu aripi fragmentate în 

inteligența supremă și aspirație la o lume de milenii creată, un simplu mentor al stărilor depune un 

sacrificiu pentru artă. Matematica este o artă a gândirii, un secret al omenirii reflectat în fapte, 

scrieri, concluzii filozofice. 

       Matematica se metamorfozează în sacru și profan. Pentru muritorii de rând matematica este 

spirit aproape teluric scufundat în misterul științei. 

       În fiecare zi ne confruntăm cu brațele răsfirate ale acestei ,,ființe’’translucide. În ea găsim 

așteptarea timpului, pierderea și totodată  regăsirea materiei lucide, ne absoarbe în absolut și ne 

dezleagă din temnița neștiinței. 

       Matematica este elixirul ce vindecă rațiunea. Omul respiră și adulmecă mătasea diafană a 

acestui mister. Căci aici începe și se continuă întrebarea retorică: ,,De unde a născut acest izvor 

nesecat? " 

Orice cuvânt rostit în acest univers infinit răscolește și răstoarnă o multitudine de incertitudini 

legate de matematică. 

       Această limbă a oamenilor raționali abia și-a început cursul, ea asteaptă să fie descoperită, 

renăscută, elucidată. 

       Orice creatură vie nutrește spirit matematic și îl cultivă în propria cunoștință, în propria 

amăgire. 

        Uneori matematica este un amalgam clar, un nadir latent reflectat  în propriile contradicții și 

percepții despre existentă. 

        Matematica este o pasăre măiastră ce scrie cu penele albastre metafore încifrate, pline de 

întelesuri care duc suav și ambiguu spre un drum al descoperirii. 

        Umanul este un punct infim în oceanul lichid de cifre și cuvinte ce încununează realul.  

        Mulți matematicieni și filozofi au îmbinat măiestria limbii cu cea a științei. 

        ,,Arta, spunea Platon, considerată ca o copie a lucrurilor reale, ele însele niște copii ale ideilor 

eterne, este imitația unor imitații. " 
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         Acest concept se desfășoară sub forma unor petale ce adăpostește la umbra sa întregul mister 

al lumii și îl adâncește. 

        Matematica a fost descrisă sub forma unor semne cu caracter ancestral. Originea sa este una 

veche și plină de inscripții. 

        Matematica este o lecție de viață împletită cu versuri și lungi conversații despre existență. 

        Ea aduce un strop din știință în fiecare lucru banal și absoarbe realul din fiecare lucru simplu.  

        Lumea este construită după o lege aspră a eticii, iar matematica modelează în cuvinte concise 

frumosul și toate calitățile nedescoperite ale incompletului. 

       În această știință găsești mereu un început. 

Originea matematicii este o investigaţie ştiinţifică cu privire la natura teoriilor matematice şi scopul 

metodelor matematice. A început cu Elementele lui Euclid, ca o cercetare a bazelor logice şi 

filozofice ale matematicii.       

        În epoca modernă, această discuţie a condus la crearea a trei şcoli de gândire diferite: 

logicismul, formalismul şi intuiţionismul. Logiciştii presupun că obiectele matematice abstracte pot 

fi dezvoltate în totalitate, pornind de la ideile de bază ale categoriilor şi de la gândirea raţională, sau 

de la logică; o altă variantă cunoscută sub numele de platonism matematic, consideră aceste obiecte 

ca existând independent în exteriorul observatorului.  

     Formaliştii considerau matematica ca fiind manipularea unor configuraţii de simboluri, conform 

unor reguli prestabilite, un „joc" independent de orice interpretare fizică a simbolurilor. 

         Intuiţioniştii respingeau anumite concepte ale logicii şi ideea că noţiunea de metodă 

axiomatică este suficientă pentru a explica întreaga matematică, considerând matematica mai mult o 

activitate intelectuală care tratează construcţii mintale independente de limbă sau realitatea externă.  

          Teorema lui Godel a pus capăt oricărei speranţe de a găsi o bază axiomatică a unei 

matematici care să fie nu numai completă, ci şi lipsită de contradicţii. 

            Prin matematică omul ajunge la cugetare. Întreaga ființă se împrăștie într-un amalgam de 

bucăți destrămate. 

        Un suflet rătăcitor șlefuiește până la reflexie ideea mixtă a supremului. 

        Un flux ideatic mărește suspansul și prezentul gnomic. 

        Asadar, matematica rămâne vie în tot și aduce un sens în rândul muritorilor. Ea colorează cu o 

pensulă a minții lumea, eternitatea. 
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Thales şi... locurile geometrice 

Elev : Suciu Alexandra, clasa a VIIIa C 

Prof. îndrumător : prof. Carmen-Daniela Anton 

Şcoala „Ion Creangă” Tg. Frumos, Iaşi 

 

 

După Euclid, Thales a folosit pentru prima dată conceptul de 

loc geometric, enunţând una din cele mai importante teoreme : 

Se presupune că pentru demonstraţie, Thales a plecat de la 

proprietatea că diagonalele unui dreptunghi sunt egale, se înjumătăţesc 

şi că oricărui dreptunghi i se poate circumscrie un cerc. De aici rezultă 

imediat şi că suma unghiurilor unui triunghi dreptunghic este două 

unghiuri drepte, proprietate care foarte probabil Thales a cunoscut-o. 

Această teoremă a dat loc la speculaţii privind conceptul de “loc geometric”, pe care Thales 

l-ar fi cunoscut. În figura alăturată, punctele B, C sunt fixe (capetele unui diametru al unui cerc) şi 

unghiul (BAC) drept, vârful A se află pe (descrie ca loc geometric) cercul de diametru [BC]. 

În legătură cu această teoremă, Diogenes Laertios citează : 

“Pamphile spune că Thales a învăţat geometria de la egipteni şi că el a înscris pentru prima 

dată un triunghi dreptunghic într-un cerc, prilej cu care a jertfit un bou. Alţii însă printre care şi 

aritmeticianul Apollodor, pun această descoperire pe seama lui Pithagora” 

Pentru triunghiul echilateral, proprietatea era cunoscută din observaţia că şase triunghiuri 

echilaterale cu un vârf comun constituie complet unghiuldin jurul vârfului, adică patru unghiuri 

drepte. Vechii geometrii greci deduceau o proprietate pentru un triunghi oarecare, demonstrând-o 

mai întâi pentru triunghiuri particulare (echilateral, isoscel, dreptunghic). 

În cazul de faţă se presupune că trecerea la triunghiul oarecare s-a folosit lema că într-un 

triunghi există un vârf din care înălţimea cade în interiorul laturii opuse şi se aplică teorema de la 

triunghiuri dreptunghice : suma unghiurilor triunghiului oarecare este 2  2dr – 2dr = 2dr. 

Se admite, în general, că aceste rezultate au fost preluate de către Thales din călătoriile sale 

în Egit şi Babylon, dar tradiţia îi atribuie lui Thales un început de demonstraţie a acestor propoziţii. 

Thlaes apare astfel ca “primul geometru adevărat” pentru că încearcă să dea demonstraţii 

teoremelor şi implicit realizează un început de organizare deductivă a geometriei. 

În acest sens va scrie mai târziu Aristotel că la Thales prima întrebare era nu ce cunoaştem, ci cum 

cunoaştem. 

 

 

A 
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Există o nejustificată teamă în fata problemelor de loc geometric. Simpla prezenţă a unui 

enunţ ce incepe cu “să se determine locul geometric al punctelor…” într-un subiect de olimpiadă 

sau examen este suficientă pentru a aduce inhibiţii şi spaime şi pentru a justifica, în final, un rezultat 

nedorit.  

Referatul de faţă işi propune să fie o pledoarie în favoarea rolului important al problemelor 

de loc geometric în formarea şi dezvoltarea gustului pentru geometrie, în înţelegerea acesteia. 

Preocuparea de a găsi locuri geometrice reprezintă efortul spre vizualizarea unei proprietăţi 

geometrice referitoare la un punct, într-un context dat. A spune că punctul M este la o distanţă r de 

un alt punct O este mai puţin sugestiv decât imaginea unui cerc C(O, r) însoţită de condiţia 

MC(O, r).  

A înţelege noţiunea de loc geometric nu înseamnă însă posibilitatea de a asocia oricărei 

proprietăţi mulţimea punctelor ce o satisfac: în cadrul acestei treceri există numeroase obstacole cu 

caracter tehnic ce se înlătură treptat prin aprofundarea unor noi capitole ale geometriei elementare 

sau superioare. Paşii spre atingerea acestui obiectiv sunt anevoioşi, dar asimilarea noţiunii de loc 

geometric reprezintă cert o frântură de drum.  

      Fiind probleme de cercetare suficient de simple şi în acelaşi timp interesante, acestea dezvăluie 

căi şi mijloace ale cercetării matematice. Asemenea probleme, pe lângă interesul în sine, conţin 

proprietăţi geometrice frumoase; multe dintre ele se folosesc în rezolvarea altor probleme de 

geometrie, îndeosebi cele de construcţie cu rigla şi compasul. Elementele care se cer a fi construite 

apar frecvent ca intersecţie de locuri geometrice. 

Ne propunem în continuare să prezentăm o frumoasă problemă de loc geometric. Aparatul 

imaginar de “fotografiat gânduri” va încerca să surprindă fiecare tăinuită întrebare, fiecare idee sau 

remarcă ce ne conduce spre intuirea locului - odată cu fiecare nouă imagine surprinsă de aparat: 

rememorări, poziţii particulare remarcabile, aport de elemente fixe noi, puncte critice, principiul 

“continuităţii”… El oferă un itinerar - nu obligatoriu prestabilit – de urmat atunci când enunţul unei 

probleme debutează cu “Să se determine locul geometric…” 

 

Fie A şi B două puncte fixe pe un cerc C(O, r). M fiind un punct variabil pe C(O, r), să se afle 

locul geometric al centrului de greutate G al triunghiului MAB. 

        Aparatul imaginar de “fotografiat gânduri” surprinde prima tăinuită remarcă: “Text simplu, 

concis, clar. Punctul M mobil este legat de două puncte fixe A şi B”.  

        Urmează: “Cine este G?” “Centrul de greutate al triunghiului. El se găseşte la intersecţia 

medianelor şi este situat la două treimi de vârf şi o treime de bază.” Prezenţa acestui raport cunoscut 

apelează fişierul din memorie referitor la asemănări .         
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       În acest moment cerem sprijinul creionului. Desenăm O, A, B şi M variabil. Figura se 

completează cu un element fix nou: mijlocul segmentului AB, notat A1. 

Marcăm G la 1/3 de A1 şi 2/3 de M. Considerăm alte poziţii ale lui 

M pe C(O,r) şi respectiv punctele G corespunzătoare. Precizia 

desenului permite lansarea ipotezei: ”E un cerc.”         

 

Reluăm figura pentru o singură poziţie a 

lui M, respectiv G. Unim O cu A1. Apelul 

la cunostinţele de asemanare determină 

construirea punctului O1 care împarte 

segmentul OA în acelaşi raport. (Prin G ducem paralela la OM). Aport de 

elemente fixe noi. 

Iluminare. “Aha! Segmentul O1G are ca lungime 1/3 din lungimea lui OM, 

care este raza cercului. Constantă. O1 punct fix. G parcurge un cerc cu centrul în O1 - loc geometric 

fundamental.”        

Acum stiloul scrie ferm: 

      Locul geometric al centrului de greutate al triunghiului ABM, unde A, B sunt fixe pe cercul 

C(O, r), iar M variază pe acest cerc este un cerc C* cu centrul în punctul O1 şi de rază 1/3 din raza 

cercului iniţial:  

       Nu omitem însă studiul situaţiei în care M coincide cu A sau cu B.  În aceste cazuri este evident 

că triunghiul MAB nu există şi, prin urmare, locul geometric va fi desemnat de un cerc C* din care 

excludem punctele S, T, unde S, T sunt intersecţiile acestui cerc cu dreapta AB. 

      Am parcurs astfel prima etapă a rezolvarii unei probleme de loc geometric - şi cea mai grea, de 

altfel - intuirea acestuia (insoţită de justificări). 

     Etapa a doua, demonstraţia propriu-zisă, constă în stabilirea unei duble implicaţii şi anume că : 

      1) orice punct care are proprietatea din enunţ (este centrul de greutate al triunghiului ABM) 

aparţine locului L=cercul C* de centru O1 şi de rază 1/3 din raza cercului 

iniţial, mai puţin punctele S şi T 

      2) orice punct care aparţine locului L are proprietatea din enunţ, este 

centrul de greutate pentru triunghiul ABM. 

1) Fie G = centru de greutate al triunghiului ABM, atunci 
3

1

1

1 
MA

GA
  

Considerăm O1(A1O) a.î. 
OA

AO

MA

GA

OA

AO

1

11

1

1

1

11

3

1
  şi cum )ˆ()ˆ( 111 OAMOAG   (cazul II de 

asemănare)  
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       q.e.d. 

2) Pentru a stabili implicaţia inversă, fie G1 pe cercul C*(O1,1/3r), mai 

puţin punctele S şi T.  Vom arăta că există un triunghi M1AB astfel încât 

G1 să fie centrul său de greutate.  

Se uneşte O1 cu G1.  

Se duce OM1 // O1G1, M1C(O, r); atunci cum 
3

1

1

11

1

11 
OM

GO

OA

AO
  şi  

)ˆ()ˆ( 11111 AOGAOM   (unghiuri corespondente)  (cf. cazul II de asemanare) A1O1G1  

A1OM1.  

Aceasta implică )ˆ()ˆ( 11111 OAGOAM  , deci G1A1M1 şi  
3

1

11

11 
MA

GA
 

Prin urmare G1 este centru de greutate al AM1B.                    q.e.d. 

 

Nu renunţăm încă la aparatul imaginar de “fotografiat gânduri” fiindcă problema propusă 

are, ca multe altele, o proiectare spaţială, asemeni unei holograme. Ne propunem să prezentăm 

secvenţial, furând imagini de gând, tumult de întrebări şi răspunsuri, poticnişuri şi reuşite, parcursul 

detaliat al rezolvării următoarei probleme. 

  

Fie A, B şi C trei puncte fixe ale unei sfere S(O, r). M fiind un punct variabil pe sfera S(O, r), să 

se afle locul geometric al centrului de greutate al tetraedrului ABCM. 

Prima remarcă ar putea fi: “Am întâlnit o problemă de aceeaşi factură în geometria plană. Locul 

geometric era un cerc. Bănuiesc că este vorba de o sferă.”     

Urmează întrebarea: “Cine este G?” Răspunsul este undeva foarte 

aproape, la o aruncătură de gând, şi e printat uşor, ca la o apăsare a 

tastei “Enter” pe hârtia fotografiei: “Se găseşte la intersecţia 

medianelor tetraedrului şi coincide cu punctul de concurentă al 

dreptelor care unesc mijloacele muchilor opuse în tetraedru 

(bimediane). Punctul G se află la 1/4 de centrul de greutate al bazei şi 

la 3/4 de vârful opus.”         
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Construim figura. Fie A, B, C trei puncte fixe şi M variabil pe sfera S(O, r). Considerăm centrul de 

greutate al triunghiului ABC, notat Ga. (Aport de elemente fixe noi. ) 

Marcăm G la 1/4 de Ga şi 3/4 de M, iar raportul face trimitere în mod flagrant la asemănare. 

      Reprezentarea altor poziţii ale punctelor M, respectiv G vor confirma ipoteza că este vorba de o 

sferă. Vom justifica. 

Reluăm desenul pentru o singură poziţie a lui M, respectiv G. Unim O, centrul sferei, cu Ga. 

Apelul la cunostinţele de asemănare ne sugerează construirea punctului O1 care împarte segmentul 

OGa în acelaşi raport 1/4. (Prin G ducem paralela la OM.) Element fix nou.    

Constatăm că lungimea segmentului O1G este 1/4 din lungimea razei sferei iniţiale, deci o 

constantă, O1 punct fix, şi problema se reduce la un loc geometric fundamental - sfera. 

Excludem posibilitatea ca punctul M să aparţină cercului circumscris punctelor A, B şi C (evident, 

nu există tetraedru) şi deci, dintre punctele locului, vom renunţa la cele situate la intersecţia dintre 

planul punctelor A,B,C şi sfera S* de centru O1 şi rază 1/4 din raza sferei iniţiale. 

Afirmăm că: 

                  Locul geometric al centrului de greutate al tetraedrului ABCM, unde A, B, C sunt puncte 

ale sferei S(O,r) iar M variază pe această sferă, este sfera S*(O1,1/4r) de centru O1  şi rază ¼ din 

raza sferei iniţiale. 

 Am parcurs astfel prima etapă a rezolvarii problemei.  

Demonstraţia propriu-zisă presupune să arătăm că: 

1) orice punct care are proprietatea P din enunţ (este centru de greutate al tetraedrului ABCM) 

aparţine locului L, adică sferei S*(O1,r) 

2) orice punct care aparţine locului L are proprietatea P, este centru de greutate pentru tetraedrul 

ABCM. 

    1) Fie G centru de greutate al tetraedrului ABCM. Atunci: 
4
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a

a  

Fie O1(GaO) a.î. 
a
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a
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Cum )ˆ()ˆ( 1 GGOMGO aa  , avem, conform cazului 

II de asemănare, că O1GaG  OGaM   

RGO
R

GO

OM

GO

4

1

4

1
1

11    G aparţine sferei S*(O1, 1/4r) mai 

puţin cercul de intersecţie dintre planul (ABC) şi sfera S*.  
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Matematica şi arta 

Elev: Popescu Daniela cls a VI-a 

Profesor îndrumător: Oancea  Cătălina Ileana 

Şcoala cu clasele I-VIII Priseaca, jud. Olt 

 
 Matematica poate fi privită drept un instrument cu ajutorul căruia se  pot crea modele sau 

reprezentări care ne permit să studiem fenomene reale. Modelele matematice pot fi dintre cele mai 

simple, cum ar fi o simplă ecuaţie care permite calculul sumei pe care o ai de ridicat de la o bancă 

până la cele mai complexe, cum ar fi un sistem de mii de ecuaţii cu parametri folosit pentru a 

caracteriza încălzirea globală. În zilele noastre, modelarea matematică este folosită, practic, în orice 

domeniu. 

Matematica poate fi privită ca un limbaj caracterizat prin vocabular şi gramatică proprie. Ea 

este, de altfel, numită şi “limbajul naturii”, tocmai pentru că este folosită pentru modelarea lumii 

reale.  

Firea matematică este la fel ca şi firea artistică. Matematicianul trebuie să aibă o fantezie 

bogată, acesta  fiind elementul de bază. Matematica este o artă ca  şi poezia, pictura, sculptura, 

muzica, literatura etc. Ea are strânsă legatură  cu arta, iar ca  dovadă există un vas vechi din sec.VI 

î.e.n.  care a fost adus în cetatea Dobrogei în epoca elenistică a acesteia.Vasul era folosit la 

păstrarea apei şi vinului, iar pe el erau nişte desene colorate care reprezentau o vânătoare de iepuri 

cu ajutorul câinilor. Câinii şi iepurii nu sunt reprezentaţi în poziţie verticală, ci în mişcare, în poziţie 

înclinată. 

 În Nunta de la Cana de Paolo Veronese, tabloul din Dresda, cei care stăteau nemişcati pe  

scaune au poziţie verticală,  iar cei din dreapta erau surprinşi în mişcare având o poziţie înclinată, 

curbă. 

 Dacă artistul vrea să reprezinte corpul omenesc în  mişcare trebuie ca acest corp să ia o 

poziţie înclinată,  o poziţie perfect determinată matematic. Acest lucru a fost respectat nu numai de 

pictorii şi sculptorii moderni, ci şi de oamenii din peşteri care desenau pe pereţi.  

 În pictură, gravură sau sculptură,  staticul,  echilibrul, liniştea perfectă se reprezintă prin 

poziţii orizontale sau verticale drepte, pe cînd dinamicul, mişcarea datorată forţelor, prin linii curbe 

înclinate, matematic presimţite. 

 Ce legătură este între matematică şi arhitectură?  Simetria, spre exemplu, se aplică cel mai 

mult în arhitectură, iar simetria este matematică. 
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 Romanii, care nu au excelat prin talente matematice, au introdus totuşi un element geometric 

în arhitectura lor, anume bolta în formă de jumătate de sferă şi arcul în plin centru, adică format 

dintr-un semicerc. Celebrele arcuri de triumf prin care romanii cinsteau pe generalii ce se întorceau 

la Roma încărcaţi de glorie şi succese au o formă geometrică precisă, plină de armonie şi eleganţă. 

Anume, arcul de triumf este format mai întâi din suprafaţa laterală a unei jumătăţi de cilindru 

circular drept şi apoi din volumele paralelipipedice pe care se sprijină suprafaţa cilindrică, acestea 

fiind împodobite cu coloane, de obicei corintice şi cu diferite sculpturi.  

 Arhitectul Bernini a fost un mare geometru şi a ştiut să pună geometria în slujba frumuseţii. 

El afirma că „frumuseţea tuturor lucrurilor din lume constă în proporţii". De exemplu, ovalul pieţii 

Sf. Petru a fost construit din două cercuri secante de aceeaşi rază în aşa fel încât axa longitudinală 

să aibă lungimea de trei raze. Mai mult, Bernini avea o fantezie foarte bogată şi decoraţiile de 

origine romană pe care le-a folosit au plăcut atât de mult încât s-au răspândit în toată Europa sub 

numele de stil baroc. De această bogată fantezie s-a servit şi când a construit Scala Regia de la 

Vatican. El a dispus de o coloană de secţiune descrescândă şi s-a folosit de convergenţa pereţilor în 

aşa fel încât scara să pară mai lungă decât este în realitate. Când cineva o urcă, are surpriza de a 

constata că este mult mai scurtă decât părea. 

 Arta este expresia pură a sentimentului omenesc, iar matematica este expresia cristalină a 

raţiunii pure. Arta este mai caldă, mai omenească, deoarece porneşte de la sentimente, iar 

matematica este mai rece, dar mai strălucitoare. 

 

1. J. Bennett, W. Briggs – Using and understanding mathematics, Pearson Education, 2003 

2. G.Şt.Andone- Varia Mathematica, Ed. Albatros, 1977 

3. Florica T. Câmpan - Variate aplicaţii ale matematicii, Ed. Ion Creangă – Bucureşti, 1984 
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Matematica lui Euclid 

Oprea Miruna, clasa:  a-VII- a                                                   

Scoala cu clasele I-VIII “Constantin Stere”-Bucov                                         

Profesor indrumător: Calcan Gratiela 

 

  
          Matematica este în general definită ca știința ce 

studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de 

schimbare și de spațiu.  

         Cuvântul “matematică” își are originea în cuvântul 

grecesc μάθημα ,máthēma, care înseamnă „învățare”, 

„studiu”, „știință”. În limba română, termenul a fost 

imprumutat din franțuzescul mathématique și 

italienescul matematica.  

         In matematică sunt cateva domenii specifice care pot fi folosite pentru a delimita în mod 

generic tendințele matematicii până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendințe specifice: 

studiul structurii, spațiului și al schimbărilor. 

         Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: inițial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere întregi, continuând cu numere raționale și în 

sfârșit numere reale, întotdeauna corelate cu operațiile aritmetice între acestea, toate acestea făcând 

parte din algebra elementară. 

         Studiul spațiului pornește în mod natural de la geometrie, începând de la geometria euclidiană 

și trigonometria familiară în trei dimensiuni și generalizată apoi la geometrie neeuclidiană, care 

joacă un rol esențial în teoria relativității. O mulțime de teorii legate de posibilitatea unor construcții 

folosind rigla și compasul au fost încheiate de teoria Galois. 

         Studiul schimbării este o necesitate mai ales în cazul științelor naturale, unde măsurarea și 

predicția modificărilor unor variabile este esențială. Calculul diferențial a fost creat pentru acest 

scop, pornind de la definiția relativ naturală a funcțiilor dintre diverse dimensiuni și rata lor de 

schimbare în timp, metodele de rezolvare ale acestora fiind calulele diferențiale. 

         Este posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat anumite abilități matematice încă înainte de apariția 

scrierii.  
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         Primele descoperiri matematice țin de extragerea rădăcinii pătrate, a rădăcinii cubice, 

rezolvarea unor ecuații polinomiale, trigonometrie, fracții, aritmetica numerelor naturale etc. 

Acestea au apărut în cadrul civilizațiilor akkadiene, babyloniene, egiptene, chineze și civilizațiile de 

pe valea Indului. 

          În Grecia antică, matematica, influențată de lucrările anterioare și de specificațiile filosofice, 

generează un grad mai mare de abstractizare. Noțiunile de demonstrație și de axiomă apar în această 

perioadă. Apar două ramuri ale matematicii, aritmetica și geometria. În secolul al III-lea î.Hr., 

“Elementele” lui Euclid rezumă și pun în ordine cunoștințele matematice ale Greciei antice. 

          Civilizația islamică a permis conservarea moștenirii grecești și reunirea ei cu descoperirile din 

China și India, mai ales în ceea ce privește sistemele de numerație. Domeniile trigonometriei (prin 

introducerea funcțiilor trigonometrice) și aritmeticii cunosc o dezvoltare deosebită. De asemenea, în 

această perioadă sunt inventate combinatorica, analiza numerică și algebra liniară. 

          În timpul Renașterii, o parte din textele arabe sunt studiate și traduse în latină. Cercetarea 

matematică se concentrează în Europa. Calculul algebric se dezvoltă ca urmare a lucrărilor lui 

François Viète și René Descartes. Newton și Leibniz au inventat, independent, calculul 

infinitezimal. 

          În secolul al XVIII-lea și secolul al XIX-lea, matematica cunoaște o nouă perioadă de 

dezvoltare intensă, cu studiul sistematic al structurilor algebrice, începând cu grupurile (Évariste 

Galois) și inelele (concept introdus de Richard Dedekind). 

          În secolul al XIX-lea, David Hilbert și Georg 

Cantor dezvoltă o teorie axiomatică asupra căutării 

fundamentelor matematice. Această dezvoltare a 

axiomaticii va conduce în secolul al XX-lea la definirea 

întregii matematici cu ajutorul unui singur limbaj: logica 

matematică. 

          Secolul XX a fost martorul unei specializări a 

domeniilor matematicii, nașterea și dezvoltarea a 

numeroase ramuri noi, cum ar fi teoria spectrală, topologii 

algebrice sau geometrie algebrică. Informatica a avut un 

puternic impact asupra cercetării. Pe de o parte, a facilitat 

comunicarea între cercetători și răspândirea 

descoperirilor, pe de alta, a constituit o unealtă foarte 

puternică pentru testarea teoriilor. 

          Un exemplu de matematician grec este Euclid. Acesta prin cartea numită “Elementele” 

rezumă și pune în ordine cunoștințele matematice ale Greciei antice.  
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          Euclid din Alexandria (greacă: Εὐκλείδης, Euclides; cca 325 - 265 î.Hr.), originar din 

Damasc, a fost un matematician grec care a trăit și predat în Alexandria, în Egipt în timpul domniei 

lui Ptolomeu I (323 – 283 î.Hr.). Despre viața lui Euclid nu s-au păstrat nici un fel de date, de aceea 

se spune că viața lui se confundă cu opera. Dar nici aceasta nu s-a păstrat în întregime.  

           În afara de cartea “Stihia”, (“Elementele”),în care Euclid pune bazele aritmeticii și ale 

geometriei plane și spațiale, s-au mai păstrat câteva cărți dintre care: “Datele”, lucrare ce cuprinde 

teoreme și probleme care completează “Elementele”, precum și “Optica”, privită ca o geometrie a 

„razei vizuale”.  

           Deși multe din rezultatele din “Elemente”  au fost descoperite de matematicienii de dinainte, 

una dintre realizările lui Euclid a fost să le prezinte într-un singur cadru, logic și coerent, pentru a 

putea fi ușor folosite. A fost inclus și un sistem riguros de dovezi matematice ce constituie baza 

matematicii încă și astăzi, 23 de secole mai târziu.  

           La Muzeul din Alexandria, Euclid a înființat 

o celebră școală de geometrie. Tratatul 

„Elementele” al lui Euclid a fost timp de mai mult 

de 2.000 de ani principala carte după care s-a învățat 

geometria.  

           Euclid a prezentat noțiunea de rază 

de lumină și a formulat, pentru prima dată, 

legea propagării rectilinii a luminii: „Razele... se 

propagă în linie dreaptă și se duc la infinit”. În continuare ,Euclid a analizat probleme geometrice de 

aplicare a acestei legi.  

           Într-o anecdotă scrisă la 800 de ani de la moartea sa se povestește că Ptolemeu I   l-ar fi rugat 

pe Euclid să-i arate o cale mai ușoară ca să înțeleagă geometria, iar Euclid ar fi răspuns: „În 

geometrie nu există drumuri speciale pentru regi”.  

           „Elementele” a fost una din cele mai răspândite cărți, reeditată de nenumărate ori de-a lungul 

a mai mult de două milenii, tradusă în numeroase limbi. S-au mai păstrat și alte lucrări ale sale: 

„Datele” și „Despre împărțirea figurilor”. După Euclid cercetările în domeniul geometriei au fost 

continuate de matematicienii greci Arhimede și Apoloniu din Perga.    

           Iată câteva axiome:  

 "Și cele congruente sunt egale între ele"  

 "Și întregul este mai mare decât părțile"  
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 "Și două drepte nu închid un spațiu între ele"       

           Câteva postulate:  

 "De la un punct până la orice punct se poate duce o linie dreaptă"  

 "Din orice centru și orice rază poate fi descris un cerc"  

 "Toate unghiurile drepte sunt egale"  

 "Punctul este ceva care nu are părți"  

 "Capetele liniei sunt puncte"  

           Matematica folosește un limbaj propriu. Anumiți termeni din limbajul curent, cum ar fi grup, 

inel sau corp pot avea un înțeles diferit în limbajul matematic.  Limbajul matematic se bazează pe 

formule. Acestea conțin anumite simboluri,unele împrumutate din calculul propozitional, iar altele 

în legătură cu calculul cu predicate (simbolurile pentru „oricare ar fi”    și „există”   ).  

           Mulți matematicieni vorbesc despre eleganța 

matematicii, despre o estetică și o frumusețe ascunsă. Sunt 

apreciate simplitatea și generalizarea. Se poate vorbi de 

frumusețea și eleganța unei demonstrații, cum ar fi cazul 

demonstrației lui Euclid asupra infinității numerelor prime.  

           În zilele noastre, toate științele utilizează rezultatele muncii matematicienilor și multe alte 

domenii sunt generate de matematica însăși. Unele ramuri ale matematicii sunt singurele relevante 

pentru domeniile pe care le-au inspirat și se aplică în continuare pentru rezolvarea problemelor 

viitoare.  

 „Povestea matematicii” de Ian Stewart 
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