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 Proiectul aflat la a patra ediţie a demarat la începutul lunii aprilie 2013 prin lansarea invitaţiei de 

participare către şcolile din ţară. În acest scop echipa de proiect a postat regulamentul de participare pe 

site-urilewww.didactic.ro,http://scoalararesvoda.scoli.edu.ro , http://ssmprahova.ro şi www.mateinfo.ro.  

 Regulamentul a fost revizuit şi îmbunătăţit de echipa de proiect pe baza experienţei acumulate la 

ediţiile anterioare, dar şi a sugestiilor venite de la parteneri. De asemenea popularizarea proiectului s-a 

făcut şi prin distribuirea regulamentului şi a invitaţiei prin e-mail pe adresele şcolilor şi colegilor din 

ţară care au participat la ediţiile anterioare. Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: secţiunea I – 

concurs de desene sau picturi, tema de anul acesta fiind „Mandala- cercul sacru” şi secţiunea II – 

sesiune de referate ştiinţifice şi eseuri ale elevilor. 

      În perioada 21aprilie - 9 iunie au fost colectate fişele de înscriere, lucrările pentru cele două 

secţiuni şi acordurile de parteneriat încheiate toate cadrele didactice participante în calitate de 

coordonatori ai elevilor. De asemenea s-au realizat, tipărit şi semnat diplome de participare pentru elevi 

şi cadrele didactice coordonatoare, diplome de organizator, de evaluator, premii şi menţiuni.  

În perioada 10-13 iunie au fost selectate conform regulamentului cele mai bune lucrări la 

secţiunea I care au fost evaluate de către juriul constituit pentru acest proiect, conform criteriilor 

stabilite. S-au acordat premii I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă (cicluri de învăţământ). Cu toate 

lucrările selectate  organizatorii au realizat o expoziţie prezentată pe 14 iunie. De asemenea au fost 

evaluate lucrările cu participare indirectă de la secţiunea II în vederea prezentării celor mai reuşite 

dintre acestea în cadrul simpozionului, alături de lucrările cu participare directă.  

Pe 14 iunie 2013 s-au desfăşurat în incinta şcolii „Rareş Vodă‖ Ploieşti cele două secţiuni ale 

concursului, conform programului anunţat anterior. Au fost primiţi participanţii, invitaţii din partea ISJ 

Prahova, Casei de Cultură „I.L.Caragiale‖ Ploieşti, Palatului Copiilor, din partea conunităţii locale. A 

fost inaugurată expoziţia în care au fost prezentate lucrările premiate. S-a desfăşurat sesiunea de referate 

în cadrul căreia susţinerea lucrărilor cu participare directă s-a făcut de către elevii propunători, alături 

de profesorii coordonatori. Lucrările cu participare indirectă selectate au fost prezentate în format PPT 

de un grup de elevi ai şcolii gazdă pentru gimnaziu şi de un grup de elevi ai Colegiului „Spiru Haret‖ 

pentru liceu în urma unei documentări temeinice asupra lucrărilor respective.  
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Statistica de participare este următoarea:  

Secţiunea I - Concurs 

„Mandala – cercul sacru” 

Secţiunea II-a 

Concurs de referate,eseuri 
TOTAL 

Şcoli participante: 59 din 28 judeţe  

 

Şcoli participante: 37 din 15 

judeţe  

 

Şcoli participante: 78 din 29 

judeţe  
 

Profesori participanţi:  92 

 

Profesori participanţi:  41 

 

Profesori participanţi:  112 

 Elevi participanţi:  

                      437 cu 478 lucrări 

Elevi participanţi:  

                     150 cu 98 lucrări 
Elevi participanţi:        555 

 

Premii şi diplome de participare acordate: 

SECŢIUNEA 
Premiul  

I 

Premiul  

II 

Premiul  

III 
Menţiune 

Participare 

elevi 
Total 

elevi 

Participare 

prof. 

SECŢIUNEA I 

CREŢII 

PLASTICE 

„Mandala-

cercul sacru” 

PREŞCOLAR 2 2 2 8 13 27 16 

PRIMAR 5 

 
6 4 14 105 134 29 

GIMNAZIU 5 8 6 20 90 129 38 

LICEU 8 4 6 10 87 115 21 

TOTAL SECŢIUNEA I 222000   222000   111888   555222   222999555   444000555   111000444   

SECŢIUNEA 

II 

REFERATE 

G
IM

N
A

Z
IU

 

ŞTIINŢIFICE 2 2 3 3  16  

ESEURI 3 5 5 7  43  

PPT 2 1 1 5  59  

TOTAL 7 8 27 15 20 59 27 

L
IC

E
U

 

ŞTIINŢIFICE 4 6 6 10  68  

ESEURI 1 5 2 6  23  

PPT 4 5 5 7  91  

TOTAL 9 16 13 23 30 91 18 

TOTAL SECŢIUNEA II 111666   222444   222222   333888   555000   111555000   444555   

TOTAL GENERAL 333666   444444   444000   999000   333444555   555555555   
111444999      

(((111111222)))   

 

În perioada 18 iunie – 6 iulie 2013 au fost expediate diplomele şi acordurile de parteneriat. S-

au realizat de asemenea albumul foto şi portofoliul activităţii. 

 Începînd cu luna septembrie 2013 şi până în mai 2014 referatele prezentate la ediţia a IV-a a 

concursului sunt publicate în numerele revistei on-line „Interferenţe în universul şcolii” cu cod 

ISSN. 
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MATEMATICA, ŞTIINŢĂ ŞI LIMBĂ UNIVERSALĂ 
 

  Elev: Negru Luiza  clasa a VII-a 

 Colegiul Tehnic „Al. Domşa” Alba Iulia 

Prof.coordonator: Mariana Toth 

 Pentru mine, matematica este ştiinţa care studiază mărimi, relaţii între acestea şi forme plane şi 

spaţiale. Totuşi, ea mai reprezintă un mod universal de comunicare, de organizare a datelor şi de 

calcul.Această ştiinţă este unică fiind cunoscută de la vârste fragede, de fiecare om din lume, nu numai 

prin intermediul şcolii. Se spune că fără matematică nu se poate trăi, şi probabil că aşa şi este. Viitorul 

o să mă lămurească. Este imposibil să obţinem o slujbă bună dacă nu avem cunoştiinţe solide de 

matematică şi nu numai, deoarece, ea, matematica, stă la baza oricărei alte ştiinte, într-un fel sau altul. 

Chiar şi la literatura română am observat că poeziile, diverse texte literare conţin cifre, numere, 

perioade de timp etc. Ce să mai vorbim de fizică, chimie, chiar şi la engleză a trebuit să socotim 

folosind numerele şi semnele matematice. 

             Orice om se loveşte de matematică, zilnic, chiar dacă uneori nu conştientizează, chiar şi cele 

mai banale activităţi pe care le face, sau orice lucru cât de mic ar fi el, poate fi transformat matematic 

prin diverse metode.De exemplu, scumpirile produselor din magazine, folosesc procente şi parcă nu le 

înţeleg la şcoală atât de bine, ca atunci când sunt în magazin şi îmi este ciudă dacă s-a scumpit ceea ce 

îmi doream să cumpăr.Sau simplul fapt de a calcula timpul rămas până se sună, dacă am terminat o 

lucrare de control mai repede decît colegii mei.  Ca urmare, matematica are o infinitate de aplicaţii 

practice. Pe baza ei se poate calcula o rată, o medie a notelor obţinute la şcoală, câştigurile sau 

pierderile zilnice ale unei companii, şi multe, multe altele. Dacă s-ar întâlni doi oameni care nu 

cunosc vreo o limbă de circulaţie mondială, prin matematică ei  ar putea comunica, deoarece 

matematica e aceeaşi în orice parte a globului. O simplă întrebare de genul ‗‘Cât ar costa 2 kg de 

mere ?‘‘, găseşte un răspuns rapid, fără a rosti vreun cuvânt. Un alt  exemplu în zilele noastre ar fi 

calculatorul.  Acest sistem tehnologic care ne-a scos în lume prin folosirea internetului are la bază 

sistemul de numeraţie binar; incredibil, cum poţi face înconjurul planetei cu acesta. Astfel,  orice om 

poate găsi informaţii foarte uşor sau poate comunica rapid cu persoane cu care nu s-a văzut de ani de 

zile. 

             Matematica ne ajută în rezolvarea problemelor, chiar dacă acestea  sunt de altă natură. Modul 

de gândire, judecăţile care trebuie făcute logic şi explicit duc la formarea noastră ca adulţi cu capul pe 

umeri. Prin prisma ei putem găsi cel mai scurt şi mai sigur drum pentru atingerea oricărui scop. Cu 

timpul, matematica este cea care ne modelează şi ne căleşte, ne face dornici de a căuta noi soluţii, 

altele găsite de alţii, ne învaţă să apreciem o situaţie şi  de a  o rezolva şi de a evita  problemele 

neplăcute, care în zilele noastre parcă se ivesc din ce în ce mai des. 

   Matematica este cu adevărat o ştiinţă indispensabilă, folosită de oameni, pentru oameni şi 

aplicată în orice domeniu. Astfel ea se poate numi  ştiinţă şi limbă universală. 
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LĂCRIMIOARE  PE CHIPUL GEOMETRIEI 

Elev: Militaru Cosmin, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof.coordonator: Badea Daniela 

                                              Motto: Să-ţi placă mai mult geometria decât aritmetica.  

                                                            Aritmetica este ştiinţa poporului care nu vrea altceva 

                                                           decât să se înmulţească,ori a negustorului dornic de câştig.  

                                                                   Geometria este ştiinţa filosofului prieten al egalităţii, 

                                                           care chibzuieşte la noi rânduieli politice. 

                                                                Pitagora 

 Vă prezint câteva probleme din minunata lume a geometriei. 

Problema 1: 

 Fie un tetraedru VABC căruia îi desfacem feţele laterale şi le aşezăm prin rotaţie pe planul 

(ABC) formând triunghiurile CBVa, ACVb, ABVc. Să se că perpendicularele duse din Va, Vb, Vc pe 

BC, AC respectiv AB sunt concurente. 

Soluţie:  

 În tetraedrul VABC ducem înălţimea VV`şi înălţimile 

VA`, VB`, VC` ale celor trei feţe laterale.  

Conform reciprocei 1 a teoremei celor trei perpendiculare         

V`A`, V`B`, V`C` sunt perpendiculare respectiv pe BC, AC,  

AB. Planele (VV`A`), (VV`B`), (VV`C`) sunt perpendiculare  

pe planul (ABC). Desfăşurând feţele laterale ale tetraedrului în 

planul bazei (ABC), dreapta VA` rămâne perpendiculară pe BC, 

deci punctele Va,  A` şi V`sunt coliniare. 

Analog punctele Vb, B`şi V`sunt coliniare, respectiv punctele Vc, C`şi 

V`sunt coliniare. 

Rezultă că dreptele VaA`, VbB`, VcC` sunt concurente în punctul V`. 

Observaţie.  

 Se poate arăta că înălţimile unui triunghi oarecare sunt concurente, analog ca mai sus, 

considerând un tetraedru cu toate feţele congruente, căruia desfăşurându-i feţele laterale în planul 

bazei(ABC), obţinem triunghiul VaVb Vc unde A, B şi 

C sunt mijloacele laturilor. Dreptele VaA`, VbB`, VcC` 

sunt înălţimile triunghiului VaVb Vc. 

 De asemenea, din orice triunghi ascuţitunghic 

ABC putem forma un tetraedru cu toate feţele 

congruente cu triunghiul median triunghiului ABC. 

Problema 2: 

 Se dă în spaţiu un patrulater strâmb ABCD şi 

se duc segmentele: DD` egal şi paralel cu CB,în 

sensul CB şi BB` egal şi paralel cu AD în sensul AD. 

    Să se demonstreze că dreapta care uneşte picioarele 

medianelor care pleacă din B şi D în ΔBB‘C şi 

ΔDD`A, împreună cu diagonala BD determină un 

plan.  
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Soluţie:  

     Fie M şi N picioarele medianelor din B şi C în Δ BB`C, respectiv ΔDD‘A.  

Se observă că BB‘DA este paralelogram (BB`||AD şi BB`=AD), deci diagonalele BD şi AB` se taie în 

O, mijlocul lui BD.  

    În mod asemănător, DD`BC este paralelogram,deci CD` trece prin O. 

Rezultă că AB` şi CD` se întâlnesc în O şi se taie în părţi egale, adică AD`B`C este paralelogram.  

 MN uneşte mijloacele a două laturi opuse în acest paralelogram, deci trece prin centrul său O, cu alte 

cuvinte MN întâlneşte pe BD în O, deci ele determină un plan. 

Se mai deduce că BM||DN fiind laturile unui paralelogram.  
 

Problema 3: 

 Se dau două drepte d şi d`  nesituate în acelaşi plan. Să se afle locul geometric al punctelor care 

împart  într-un raport dat segmentul de dreaptă care uneşte un punct oarecare M al  dreptei d cu  un 

punct oarecare M` al dreptei d`.  

Soluţie: 

        Fie segmentul (AA`)  unde A apartine d şi A` apartine d`, iar M`` şi A`` punctele care împart 

segmentele (MM`) şi respectiv (AA`) într-un raport k dat. 

Punctele M`` şi A`` se află într-un plan P. Fie (M`T) paralel şi egal cu (AA`) şi T`` punctul care 

împarte segmentul (M`T) în acelaşi raport k .    

Deducem  că d`||A``T`` şi deci d`||(A``M``T``). Analog (S`A) paralel şi egal cu (MM`) şi S`` punctul 

care împarte segmentul (S`A) în acelaşi raport k . Rezultă d||S``M`` şi deci d||(A``S``M``). Din 

congruenţa ΔAA`S` şi ΔM`TM deducem că A`S` || TM, de unde A``S`` || T``M`` şi deci punctele A``, 

M`, T``, S`` sunt coplanare, aflându-se în planul P care este paralel cu cele două drepte d şi d`.  

 Reciproc, prin orice punct  M``  al planului P putem construi o dreaptă care să intersecteze atât 

dreapta d cât şi dreapta d`, iar segmentele formate să aibă proprietatea  cerută. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Constantin Ionescu Tiu - Geometrie plană şi în spaţiu pentru admitere in facultate, 

Editura:Albatros, colecţie Sinteze Lyceum , 1976  
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RÂUL ORINOCO DIN AMERICA DE SUD 

Elev: Bălăuţă Sabina Ioana, clasa a VI-a   

Colegiul Naţional „Spiru Haret”-Bucureşti 

Prof.coordonator: Vlăsceanu Florin  

Bazinul Orinoco  

   Oricine călătorete pe Orinoco sau în împrejurimi poate înţelege de ce amerindienii îl numesc Fluviul 

Ţânţarilor. Roiuri nesfârşite de insecte plutesc mereu deasupra apelor. Din păcate, pe lângă 

numeroasele triburi care trăiesc pe malurile lui, resursele bogate au atras aventurieri din toată lumea, 

motivaţi de mirajul unei îmbogăţiri rapide. Consecinţele se văd la tot pasul, ecosistemul acestui fluviu 

făcând cu greu faţă agresiunii civilizatoare.                                                 

Orinoco ascunde în apele sale numeroşi peşti carnivori, ţipari electrici, crocodili şi şerpi, lipitori 

uriaşe. Pădurile dese care-l înconjoară găzduiesc liliecii-vampir, leneşi greoi, jaguari, capibara (cel mai 

mare rozător din lume, ce poate atinge o lungime de 1,5 m şi o greutate de peste 50 kg), dar şi 

numeroase păsări ciudate, cum este tucanul, care impresionează prin ciocul lui imens şi viu colorat. 

Băştinaşii care trăiesc pe malurile fluviului şi ale afluenţilor săi, unii paşnici, alţii războinici, încearcă 

să-şi păstreze tradiţiile şi stilul de viaţă primitiv.  

Animale din  Orinoco 

              

 

 

 

 

 

 

Cel mai mare rozător din Delta Orinoco.                            Pui de crocodil  înfometat. 

Prin Podişul Guyanelor 

 Unul dintre cele mai mari fluvii de pe continent, Orinoco sau Ori-noko (în dialectul guarao) are 

o lungime de 2560 km şi o suprafaţă a bazinului de 1.086.000 km pătraţi. El izvorăşte din Podişul 

Guyanelor, de pe versanţii Sierra Parima, de la peste 1000 m altitudine. De la obârşie la vărsare, 

fluviul Orinoco drenează extremitatea estică a Columbiei şi cea mai mare parte a teritoriului 

Venezuelei. 

 Sectorul superior al fluviului, desfăşurat de la izvoare până la confluenţa cu Guaviare, în aval 

de localitatea San Fernando de Atabapo, este caracterizat de numeroase praguri. Această configuraţie îl 

face impropriu pentru navigaţia vaselor de mare capacitate. Are o direcţie de scurgere dinspre sud-est 

spre nord-vest, străbătând extremitatea sud-vestică a Podişului Guyanelor. Cel mai important afluent în 

acest sector este Casiquiare, râu care, în sezonul ploios, îşi îndreaptă o parte din ape, printr-un canal 

natural, spre Rio Negro, emisar al Amazonului. Un alt afluent important al fluviului în acest sector, 

Ventuari, izvorăşte din extremitatea vestică a Sierrei Paracaima. În sectorul mijlociu, desfăşurat de la 
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punctul de întâlnire cu Guaviare şi până la confluenţa cu Apure, fluviul curge spre nord, prin imensa 

câmpie mlăştinoasă, pe care a format-o de-a lungul a milioane de ani. 

De la San Fernando de Atabapo până la Puerto Paez, Orinoco reprezintă graniţa naturală între 

Columbia şi Venezuela. Guaviare, lung de 1500 km, se formează prin unirea afluenţilor Ariari şi 

Guayabero. Ambii izvorăsc de pe flancurile estice ale Anzilor, din Cordiliera Orientală, după care 

străbat imensele llanos columbiene, formaţiuni vegetale de tipul savanei, ce se suprapun peste relieful 

jos de la poalele estice ale Anzilor. 

Spre linia de sosire  
Apure este ultimul mare afluent al fluviului Orinoco înainte de intrarea acestuia în sectorul inferior. El 

se remarcă prin suprafaţa bazinului, de peste 160.000 km pătraţi, la o lungime de 1040 km, Izvorăşte 

de pe flancurile estice ale Anzilor, din Cordillera de Merida, şi are numeroşi afluenţi, ce străbat 

împreună extinsele llanos din Venezuela până la pătrunderea în Câmpia Orinoco. În aval de confluenţa 

cu Apure, Orinoco îşi schimbă din nou direcţia de curgere, de la vest la est, până la vărsarea în 

Oceanul Atlantic. 

 În acest sector, cei mai importanţi afluenţi vin dinspre Podişul Guyanelor, remarcându-se Caura şi 

Caroni. În bazinul râului Caroni se află cea mai înaltă cădere de ape din lume, cascada Angel.  

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai înaltă cascadă 

 În anul 1935, aviatorul Jimmy Angel, un aventurier atras, ca mulţi alţii, de miracolul 

îmbogăţirii rapide, zbura deasupra platoului Auyan Tepui, în căutarea uriaşelor zăcăminte de aur de 

care auzise. Ieşind din masa noroasă cu biplanul său, a observat o imensă cascada, care era de 18 ori 

mai mare decât cascada Niagara. În anul 1949, expediţia condusă de fosta corespondentă de război 

Ruth Robertson, prin măsurătorile efectuate, confirmă supremaţia cascadei (979 m înălţime), denumită 

Angel, după numele descoperitorului său. Apele ei, adunate din precipitaţiile căzute (7600 mm/an) pe 

suprafaţa platoului (770 km pătraţi), alimentează râul Churun, afluent al lui Carrao, care, la rândul său, 

se varsă în Caroni, emisarul fluviului Orinoco.  
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Se navighează intens 
Fluviul ajunge la debit maxim de aproximativ 55.000 m

3
/s, în perioada aprilie-septembrie. Debitele 

cele mai mici, de 5.000 m
3
/s, se înregistrează în cealaltă jumătate a anului, între lunile octombrie şi 

martie. Valorile ridicate ale debitului fac  din acest fluviu o cale navigabilă importantă. Vasele 

maritime de mare tonaj pătrund spre amonte până la Ciudad Bolivar, iar de acolo navele fluviale merg 

până la Puerto Ayacucho. 

Ciudad Bolivar este unul dintre cele mai mari oraşe din lungul fluviului Orinoco, fondat în anul 1764 

sub numele de Santo Tome de Guyana de Angostura del Orinoco. În 1846, a primit actuala denumire 

în onoarea lui Simon Bolivar, numit Liberatorul. Astăzi, cu cei peste 300.000 de locuitori ai săi, este 

unul dintre principalele centre urbane ale Venezuelei, portul său servind, printre altele, exporturilor de 

aur, diamante şi cherestea.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiozităţi  
 În fluviile Orinoco, al patrulea ca mărime din lume, şi în Amazon (America de Sud) a fost 

descoperită o specie de peşte al cărui dinţi seamănă extrem de mult cu dinţii de om, Peştele Pacu. Se 

aseamănă mult cu piranha, însă se deosebeşte de acesta, prin faptul că este vegetarian, în timp ce 

piranha este carnivor. 

Este un peşte ce are lungimea cuprinsă între 70 cm-1 m, uneori chiar mai mult. Greutatea lui variază 

între 25-35 kg. 

Hrana lui constă în zooplancton, seminţe, fructe, fructe de palmier, tot felul de plante vegetale şi 

acvatice, nuci americane. 

Căderea nucilor de pe ramurile nucilor numeroşi ce cresc deasupra apelor, prin zgomotul pe care îl fac, 

îi anunţă pe aceştia că a sosit ora festinului. 

Se adună în număr mare, iar cu dinţii lor scurţi, laţi şi foarte puternici zdrobesc cu uşurinţă nucile. 

 Peşte găsit în fluviul Orinoco 

 

 

 

           

 

 

 

 

Sitografie: -www.Wikipedia-Orinoco 

                      -www.calificativ.ro 

                      -www.referat.ro                             

 12 

http://www.wikipedia-orinoco/


SĂ NUMĂRĂM BANII! 

proiect Matematică opţional 

 Elev: Bogăcioiu Bogdan, clasa a VI-a  

 Şcoala Vrăneşti, jud.Argeş 

 Profesor coordonator: Stancu Maria 

 

     Matematica are aplicaţii în toate domeniile de activitate, dar şi în viaţa cotidiană. Eu am folosit 

matematica pentru stabilirea bugetului familiei mele. E foarte important să cheltuim banii cu atenţie, 

pentru a nu rămâne fără ei. 

    Familia mea este compusă din patru persoane: mama, tata, eu şi fratele meu. Am compus 

următoarele probleme cu ajutorul mamei mele, care m-a ajutat cu datele necesare: 

 

Problema nr. 1 

  Tatăl meu are un salariu de 1300 lei pe lună, mama 1700 lei, iar 

noi primim alocaţie de 42 de lei/copil. Care este venitul total al 

familiei? 

Rezolvare 

1300+1700+(42+42)=2084 lei 

 

                                           Problema nr.2 

Plăţi lunare: 

 

alimente curent 

electric 

telefoane apa gaze Internet transport 

200 150 150 20 60 50 130 

 

                                         Care este totalul cheltuielilor lunare obligatorii?  

                                          200+150+150+20+60+50+130=760 lei 

 

Problema nr.3 

Alte cheltuieli pe care le facem din când în când cu aproximaţie: 

 

haine jucării accesorii rechizite TOTAL 

100 lei 100 lei 150 lei 250 lei 600 lei 

 

Problema nr. 4 

Câţi bani rămân aproximativ lunar? 

         Rezolvare: 2084-(760+600)=724 lei 

 

 

Problema nr.5 

       Ne ocupăm din când în când cu agricultura. Avem şi un 

ha de grâu la câmp. Îl muncim cu ajutorul unei firme. Producţia 

o folosim pentru hrana păsărilor şi animalelor din curte; n-o 

vindem. 

 

      Cheltuieli:   

arat semănat treierat ierbicidat total 

50 lei 80 lei 200 300 630 lei 13 



Banii îi dăm când se fac muncile respective. Nu-i dăm toţi odată.  

 

    Problema nr.6 

 Vrem să zugrăvim casa, simplu, fără fiţe.   

Avem următoarele cheltuieli: 

 

 

Şi în 5 zile zugrăvim casa. Ne permitem. 

 

Problema nr. 7 
       S-a stricat frigiderul. Cumpărăm unul în rate pe trei ani. Plătim foarte multă 

dobândă; îl plătim aproape dublu, dar nu ne permite astfel. Lunar există multe cheltuieli 

neprevăzute, care ne încurcă bugetul. 

        3 ani= 3 12 luni=36 luni 

        2000:36=55 lei 

       Vom plăti pe lună rata de 55 lei. Ne putem permite lunar din banii rămaşi.  

 

 

Acesta a fost bugetul lunar al familiei mele. Sper că v-a plăcut! 

 

 

 

 

 

 
 

                                        

 

 

 

vopseaua 

lavabilă 
meseriaşul mâncarea şi băutura total 

200 lei 100 lei  100 lei 400 lei 
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MA = (T + E) : MA + TICA 

 MATEMATICA – PLĂCEREA MEA 

 

Elev: Andreea Amza, clasa a VI-a 

Clubul Copiilor Motru - Gorj 

Prof.coordonator: Cosmina Vînturiş  

 

Olimpiada la MATEMATICĂ  

 Toţi colegii, prietrenii şi cunoştiinţele mă întreabă ce mă fascinează la matematică.Ce imi place la 

toate acele cifre ,teorii si teoreme ,la toată acea încurcătură de litere si cifre?De ce imi place să o folosesc 

în orice activitate ?De ce nu te distrezi şi tu şi nu ieşi prea des pe afară cum fac alte fete ?Sunt întrebări la 

care eu răspund foarte uşor prin nişte simple două cuvinte :De plăcere..De plăcere eu învăţ matematica şi 

de aceea mă ambiţionez să o fac cât mai uşoară.  

Calculul sentimentelor  

 Mi-a plăcut şi m-a fascinat mereu.Am găsit ceva special la ea care mă atrage mult. Este ca o 

putere ,ca o mreajă ce mă atrage în plasa ei şi mă hipnotizează făcându-mă să  învăţ şi să lucrez mai 

mult.Eu am realizat de multe ori că matematica este foarte grea şi până la urmă …poate că această 

greutate mă atrage şi mă ambiţionează să o fac mai uşoară.  

Ajutorul Matematicii  

  Matematica nu este făcută doar pentru a lua un zece la această materie.Ea este facută să ne ajute 

şi la celelalte materii.La istorie ne arată anii,la lb română  ne prezintă  numeralul, la gătit ne determină 

gramajul şi la toate celelalte materii ne ajută printr-un mod anume.Ea poate fi considerată şi o materie 

auxiliara pentru celelalte materii.  

Ecuaţia părinţilor  

 Din discuţiile cu părinţii mei reiasă că ei mă încurajează şi mă vor încuraja mereu.Mereu îmi dau 

cele mai bune sfaturi şi la fiecare concurs sau olimpiadă de matematică mă felicită pentru participare şi 

pentru rezultate chiar dacă sunt bune sau mai puţin bune.Aceasta ecuaţie a părinţilor mei mă ajută foarte 

mult în dezvoltarea mea la matematică fiindcă ei îmi sunt mereu alături şi mă încurajează.  

Necunoscuta Olimpiadei  

 Olimpiada de matematică este prima olimpiada la care am participat.Cu o zi înainte am aflat că 

ea se ţinea la prestigiosul liceu Al. Ştefulescu. Am plecat din oraş pe 10 martie ora 7 :47. Pe drum spre 

Tg-Jiu am întâlnit foarte multe mijloace de transport şi parcă am simţit că fiecare îmi spunea ,,Fii 

curajoasă !‘‘.După 52 de minute ajungem în Tg-Jiu.  

Înmulţirea emoţiilor  

 Se spune că dacă nu ai emoţii nu eşti om.Pot spune că aveam cele mai mari emoţii pe care le-am 

avut vreodata.Şi ele se înmulţeau o dată cu apropierea de începerea olimpiadei.  

Începerea olimpiadei  

 La ora 10 şi 2 minute am intrat în clasă pentru începerea probei.La ora 10 şi 12 minute am primit 

subiectele şi am început lucrul.În clasa în care eram au fost 3 copii de clasa a 8-a , 5 copii de clasa a 7-a 

,6 copii de clasa a 6-a si 9 copii de clasa a 5-a.La toată olimpiada au participat 59 cei mai inteligenţi din 

tot judeţul.Dar ştiam că doar 2 vor ajunge la naţională.Lupta era foarte strânsă.Subiectele erau 4 şi cele 

mai grele.Aveam 2 ore de lucru.La ora 12:07 am ieşit a cincea  din clasă .Eram foarte emoţionata.  

Plimbarea prin marele Tg-Jiu  

 Am cumpărat fel de fel de dulciuri şi suveniruri şi după 1 ora si 15 minute am venit înăpoi în 

şcoala.În câteva minute au ieşit şi ceilalţi copii de la proba.Atunci am plecat acasă.În sfârşit înapoi la 

cuibul meu.
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Aflarea rezultatelor  

Au urmat 2 ore grele în care am stat numai lângă telefon .La ora 4:58 am aflat rezultatul .Profesorul meu 

m-a anuntat cu o voce plină de veselie ca am fost a doua dintre cei 59 de candidaţi şi că voi participa la 

etapa naţionala.Eram extrem de fericită. .Mi-am anunţat toţi prieteni si verişori care erau şi ei în 

suspans.Toţi m-au felicitat şi mi-au urat succes în continuare.Aşa am început să am şi mai multă 

încredere în mine şi m-a făcut să muncesc şi mai mult.În continuare aş vrea să obţin un rezultat bun şi la 

etapa naţională aşă că uraţi-mi succes.  

În partea anterioara Ma=(t+e):mA+TICa v-am povestit de ce îmi place mie matematica şi cum am reuşit 

să mă calific la olimpiada naţională de matematică 2012. Acum am să vă spun despre întâmplările 

petrecute la Bistriţa (locul unde s-a ţinut olimpiada claselor 5-6)  

Am să încep cu începutul …  

Drumul  

         Drumul dintre oraşul Motru şi oraşul Bistriţa a fost unul lung şi anevoios. Eu şi profesorul însoţitor 

a trebuit să plecăm mai devreme ca ceilalţi copii calificaţi (din Tărgu-Jiu ) despre care nu ştiam nimic. 

Stabiliserăm să plecăm la ora 6 dimineaţa ,marţi pe 3 aprilie .Zis şi făcut. La ora 6 :47 de minute am fost 

în Targu-Jiu unde ne-am întălnit cu ceilalţi copii. Prima oară am cunoscut-o pe Mitoi Sorana :o fată 

drăguţă, înăltucă şi bine legată. Ea obţinu-se locul 2 la olimpiada judeţeană la clasa a 6-a şi se calificase i 

ea cu cel de pe locul 1 Pravă Felix Mihai pe care urma să îl cunosc mai târziu .Apoi a sosit şi Tufiş-

Lastoreschi  Ştefan care luase locul 1 la clasa a 5-a şi se calificase împreună cu mine. Era  foarte înalt  şi 

slăbuţ cu părul blond şi ochii verzi care se pare că la olimpiadă va fi adversarul meu, dar în afara 

concursurilor ne înţelegem bine, Pe Mihai l-am cunoscut la Bistriţa fiindcă el a plecat mai târziu din oraş. 

Apoi am continuat cu drumul (pe care bineînţeles l-am parcurs cu ajutorul Gps-ul de pe telefon). Undeva 

la intrarea pe Autostrada Transilvania Ştefan şi părinţii săi s-au pierdut de noi dar s-au descurcat.În final 

am ajuns  la Bistriţa la ora 3 :47.  

Cazarea  

       Când am ajuns în curtea Colegiului Infoel (unde trebuia să ne cazeze) ne-a primit profesorul nostru 

coordonator : Domnul Popovici. El ne-a dat mapele , ecusoanele  şi câte un carneţel cu pix.Apoi ne-a 

făcut un tur al  Colegiului .Ne-a prezentat camerele , cantina, sălile de clasă, tereurile de fotbal şi baschet 

(cu care am nişte amintiri pe care o să le spun mai târziu), iar apoi ne-a cazat.Eu la etajul 1 (etajul fetelor) 

iar ei la etajul 2 (etajul băieţilor), iar Sorana s-a cazat la hotel împreună cu părinţii săi.Eu am nimerit în 

cameră cu nişte colege foarte drăguţe :Alexandra(Ale) din Oradea : o fată blondă (doar la suprafaţă) cu 

ochii verzi, destul de înaltă , Hermina din Piteşti o fata nice cu maniere şi destul de elegantă cu păr şaten, 

Ela din Vulcani -Hunedoara -o fată stilată ,iar mai pe seară a sosit şi Cătălina din Arad mai scundă şi cu 

păr frumos.  

         În program se dădea stingerea la ora 22 .  

Olimpiada sau cum îi zic eu Marele ONM  

         Am avut 4 subiecte din cele mai grele .Aveam doar 3 ore la dispoziţie şi un car de emoţii.După cum 

am mai zis m-am rugat la Dumnezeu să mă lumineze şi acum.Nu am dat de un capăt la toate problemele 

da ram reuşit să fac una şi jumătate.Dupa cele 3 lungi ore în care m-am gândit  am dat de capăt şi am 

predat lucrarea. După iesire şi controlarea subiectelor de către profesor credeam că o să obţin în jur de 14 

puncte.  

Distracţia. Have fun !  

         Următoarele nopţi au fost foarte distractive.Eu si noi mei prieteni am jucat un joc de cărţi numit 

Killer.Cred că este cunoscut de voi.Am jucat eu, colegele mele şi cei doi blonzi Mihai şi Ştefan.  

În urmatoarea zi,de dimineaţă cei de la marele ONM ne-au învăţat un joc de gândire pe nume GO.Era 

destul de distractiv fiindcă trebuia să iţi pui mintea la contribuţie.Mi-a plăcut.Am jucat ,iar eu şi Mihai am 

rămas ultimii.Profesorul remarcăndu-ne , ne-a arătat mai multe şmecherii pentru a câştiga.A fost atât de 

dăguţ că ne-a dat şi pentru surioarele noastre câte un joc. Pâna la urmă eu am pierdut cu o 
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 jumătate de punct. Mihai, dacă citeşti acest articol ,să ştii că îmi vreau revanşa !!!  

Marele şi înfricoşătorul rezultat  

        Până la urmă a sosit şi timpul cănd trebuia să aflăm rezultatele.A durat destul de mult fiindcă în 

acest timp eu mi-am comandat şi o pizza.Dar într-un sfârşit s-au afişat şi rezultatele.Rezultatul meu a fost 

destul de satisfacător după greutatea problemelor.Luase 10.5 puncte din cele 28 posibile.Am fost puţin 

dezamăgită , dar m-am gândit că nu multă lume ajunge aici şi că trebuie să fiu destul de fericită.Toţi m-

au încurajat şi până la urmă mi-am revenit.  

Continuarea  

        Mi-am văzut de distracţia mea şi am reuşit să leg o prietenie mai specială între mine şi colegi. Seara 

am jucat şi baschet.Acum am să va zic o amintire foarte haioasă pentru mine.Eu nu prea ştiam să joc 

baschet şi băieţii râdeau de mine.Dar fiindca Ştefan face baschet de mai mult timp m-a învăţat nişte 

reguli şi am reuşit să învăţ câteva pasaje din  baschet…  

Rămas bun, mare  ONM !  

         Următoarea dimineaţă ne-au dat pachetele de drum şi apoi am participat la premiere şi încheiere. 

Am dat nişte interviuri la tv şi am ascultat cu plăcere dar cu o oarecare tristeţe că s-a terminat.După 

încheiere am plecat şi a urmat iar un drum lung pe care majoritatea nu l-am văzut fiindcă am dormit.La 

ora 10 :32 seara am ajuns acasă unde am fost întâmpinată de rudele mele care m-au felicitat şi mi-au 

pregătit o petrecere surpriză.Cănd am văzut am zis CE !!! IAR O PETRECERE ?!?  

Împărţirea mulţumirilor  

        Aş vrea să mulţumesc în primul rând părinţilor mei şi surori mele că m-au susţinut şi că m-au ajutat 

în tot ceea ce am realizat.Aş vrea să multumesc şi  învăţătoarei mele pentru ajutorul depus în a deveni 

cea mai bună şi tuturor profesorilor din jurul meu.  
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EXERCIŢII PENTRU TOŢI OAMENII „MARI” 

 

 Elev: Stancu Ştefan-Alexandru,clasa a VII-a A 

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea 

Prof.coordonator: psiholog Georgescu Maria 

    Moto: ,,Toți oamenii mari au fost mai întâi copii. 

           (Dar puțini își mai aduc aminte).”                                

                              Antoine de Saint-Exupery 

 

M-am gândit să vă propun un exerciţiu simplu. Pentru câteva secunde uitaţi de problemele pe 

care le aveţi cu toţii, de nopţile prea scurte şi de zilele prea pline. Respiraţi adânc şi gândiţi-vă la ceva 

frumos, plin de viaţă, ceva care te face să uiţi de toate necazurile lumii cotidiene. Ceva care, chiar dacă 

este foarte mic, te poate ridica când cazi, te poate umple de energie când oboseşti, te face să zâmbeşti 

când eşti trist şi îţi face inima să tresalte  de speranţă când totul se risipeşte în jur.  

Dacă veţi accepta să faceţi acest exerciţiu de imaginaţie, sunt convins că o parte din voi v-aţi 

gândi la maşina scumpă pe care o conduceţi sau la casa modernă în care locuiţi. Cred că alţii s-ar gândi 

la hainele de firmă pe care le poartă zi de zi sau la locurile exotice unde îşi petrec vacanţele. Poate că ar 

fi şi persoane care s-ar gândi la prieteni, soţi, soţii, oamenii de lângă ei. Poate… Dar câţi dintre voi v-

aţi gândi din prima secundă că ceea ce vă colorează viaţa, ceea ce vă motivează lupta, ceea ce vă 

încălzeşte inimile şi vă înfrumuseţează sentimentele poate fi un copil. Da, chiar aşa, dacă aceste rânduri 

nu ar fi fost scrise de un copil, despre toţi copiii din lume şi drepturile pe care aceştia le au, v-aţi fi dat 

seama care este cu adevărat punctul de echilibru al lumii voastre de adulţi?! 

Pentru că sunt doar un copil şi încă nu cunosc lumea voastră, m-am gândit să propun acest 

exerciţiu de viaţă pentru toţi părinţii din lume şi nu numai pentru ei. Să nu vă aşteptaţi să vorbesc 

despre adevăruri istorice sau să susţin teoreme complicate! Eu nu vă pot spune decât ceea ce simt. 

Pentru mine viaţa este încă o ecuaţie foarte simplă. Atunci când sunt fericit, atunci când mă simt în 

siguranţă, când sunt sănătos, liber şi am o familie în jurul meu simt că totul vibrează. Aud parcă întreg 

universul cum pulsează alături de inima mea şi ştiu că îmi este respectat dreptul la bucuria de a trăi. 

 Când sunt iubit sufletul îmi devine uşor, ca o aripă de înger, inima mi se încălzeşte, visele îmi 

plutesc în jur ca o aură sfântă şi mă simt ca o pasăre alunecând în zbor peste cele mai înalte piscuri ale 

munţilor lumii noastre. Asemenea mie sunt toţi copiii din lume. Când ei sunt fericiţi, totul se 

transformă într-o simfonie de linişte şi pace. 

Să nu credeţi că este uşor să atingi această stare de bine. Pentru ca noi să fim fericiţi, voi, adulţii 

ce credeţi că puteţi conduce această lume, trebuie să ne respectaţi drepturile noastre de copii. Iar aici 

apar neînţelegerile. Când suntem încă mici credem că ceea ce spun părinţii nu e tocmai bine. Dar nu din 

obrăznicie. Ar trebui să înţelegeţi că vă contrazicem pur şi simplu pentru că ne place să discutăm în 

contradictoriu. V-aţi gândit că acei copii care îşi contrazic cel mai mult părinţii poate nu vor decât mai 

multă atenţie din partea acestora? Căci au dreptul la atenţie, toleranţă, acceptare şi înţelegere din partea 

celor care le-au dat viaţă.  

Uneori noi credem şi simţim că suntem ţinuţi într-o cuşcă pe care ne-au construit-o chiar 

părinţii noştri. Până ajungem să îi înţelegem considerăm că nu este cazul să ascultăm ceea ce spun ei şi 

ni se pare că suntem sufocaţi, înghesuiţi, limitaţi. Iar asta se întâmplă pentru că în propria noastră 

familie apar reguli dure, greu de îndurat sau voi, cei mari, aveţi pretenţii prea mari de la noi, cei mici. 

Nu înţeleg de ce un copil nu are dreptul să devină ceea ce simte că i se potriveşte. De ce un copil 

trebuie să împlinească visele părinţilor săi pe care ei înşişi nu şi le-au realizat? Fiecare copil are dreptul 

la visele sale personale şi trebuie sprijinit să şi le împlinească. Fiecare copil are dreptul să îşi descopere 

singur identitatea interioară şi să îşi păstreze partea luminoasă din el într-o lume plină de adulţi grăbiţi 

şi neatenţi. 
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O parte dintre noi, prea puţini, au norocul să facă parte dintr-o familie adevărată, care ne 

ocroteşte, ne oferă libertatea de a gândi şi de a exprima ceea ce gândim. Atunci, „cuşca‖ se poate 

transforma într-o seră. Ştiţi cu toţii ce este o seră: un loc cald, luminos, plăcut, curat, sigur, unde 

plantele delicate şi sensibile care se ofilesc şi mor dacă sunt neglijate, exact ca şi noi, copiii, pot creşte, 

se pot dezvolta şi se pot maturiza în siguranţă. În asemenea familii părinţii îşi pot apăra copiii de 

lucrurile orbitoare ale lumii exterioare. Şi în acelaşi timp, noi, copiii, avem spaţiu pentru a ne 

transforma liberi în ceea ce ne face fericiţi. 

 Uneori, putem să mai includem şi alte persoane în acest teritoriu personal. De regulă, în lumea 

noastră, a copiilor, pot pătrunde numai cei care ne inspiră încredere. Căci noi copiii, nu ştiu cum se 

face, dar avem aşa un simţ în plus: simţim când cineva ne iubeşte şi ne oferă o bucăţică fierbinte din 

inima sa mare. De regulă, primii care fac parte din lumea noastră sunt chiar părinţii noştri. Şi chiar dacă 

nu ne înţelegem întotdeauna bine cu ei, noi le preţuim sacrificiile, dăruirea, munca şi efortul pe care îl 

fac pentru ca noi să avem o viaţă frumoasă şi să primim o educaţie bună. Căci, pentru ca noi să 

ajungem cu adevărat oameni de caracter, trebuie să avem nişte mentori dedicaţi nouă. Iar cei mai buni 

mentori pentru noi trebuie să fie chiar ei, părinţii noştri. Ei sunt cei care, de cele mai multe ori, ne dau 

şi ne respectă drepturile. Ei sunt (sau ar trebui să fie) cei care ne învaţă cum să învăţăm, cum să 

respectăm, să iubim, să credem, să acceptăm, să avem reuşite, dar şi eşecuri. Tocmai de aceea cred că 

cel mai important este pentru noi, dreptul de a avea o familie, o „seră‖.    

O familie nu înseamnă obligatoriu doi părinţi. Unii dintre noi, mai puţin binecuvântaţi de viaţă, 

nu au părinţi, dar pot avea fraţi, prieteni sau profesori care le pot ţine loc de părinţi. Eu nu o am decât 

pe mami, dar sunt fericit şi simt că am cea mai bună familie, cea mai spaţioasă şi luminoasă „seră‖. 

Pentru mine familia este locul unde pot fi eu însumi, dezinvolt, liber, vesel; locul unde nimeni nu mă 

judecă, unde mă simt iubit şi apreciat. Cred că familia mea este cea mai reuşită pentru că mă simt iubit, 

ocrotit, apreciat, ajutat şi liniştit. Iar prin atât de multă iubire primită mi se dezvoltă spiritul, mintea şi 

voi avea şi eu puterea de a dărui la rândul mei aceleaşi sentimente celor care vor face parte din viaţa şi 

familia mea mai târziu. Noi, copiii, suntem asemeni copacilor. Cu cât avem rădăcini – familii mai 

puternice - cu atât vom fi mai greu de doborât de furtunile vieţii. Şi chiar dacă acestea vor fi extrem de 

vijelioase şi ne vor încovoia ca pe trestii vântul iarna, nu ne vor putea frânge inimile şi zborul.  

În familie ar trebui să ne simţim siguri de tot ceea ce există acolo. Ar trebui să avem dreptul să 

fim feriţi de „jungla‖ exterioară şi să ne trăim copilăria ca în poveşti, pe o pajişte fermecată, ca Harap- 

Alb şi prinţesele din basmele lui Creangă.  Într-o familie adevărată suntem înţeleşi chiar şi când nu ştim 

să ne exprimăm; suntem acceptaţi chiar şi atunci când greşim. Aici este locul magic unde, atunci când 

ceva ne apasă pe umeri sau pe suflet şi ne îngenunchează, există mereu cineva de încredere care ne 

ridică, ne încurajează şi ne ajută să mergem mai departe. Acasă este singurul loc din lume unde ar 

trebui să fim acceptaţi exact aşa cum suntem, mai buni sau mai năzdrăvani; mai frumoşi sau mai puţin 

frumoşi, cu sau fără probleme de sănătate. Numai aşa putem învăţa să ne acomodăm lumii şi să fim 

acceptaţi şi dincolo de graniţele familiei noastre. Aici ni se oferă sprijin şi suntem împinşi să mergem 

mai departe pe drumul vieţii chiar şi atunci când am căzut.  

V-aţi pus oare întrebarea banală, ce s-ar întâmpla dacă, atunci când o mamă îşi învaţă copilul să 

meargă şi vede că acesta cade şi se loveşte, ar renunţa de frică sa nu-l facă să sufere şi l-ar purta toată 

viaţa în braţe? Ar mai putea acel copil să meargă vreodată puternic şi încrezător în întâmpinarea 

propriului său destin?! 

Voi ar trebui să ştiţi că noi, copiii, visăm tot timpul. Avem acest drept chiar dacă uneori credeţi 

că visăm prea mult, la lucruri pe care le credeţi imposibile. De fapt, voi nu ştiţi că pentru noi nu există 

„asta nu se poate!‖. Pentru noi totul se petrece „mai târziu, când voi fi mare!‖, pentru că noi ştim să 

sperăm. Prin aceste vise suntem capabili să realizăm lucruri minunate care ar putea schimba faţa acestei 

lumi. Ne putem imagina ca fiind preşedinţi, astronauţi, fotbalişti, bucătari, părinţi. Visele noastre nu au 

limite şi noi ştim că tot ceea ce visezi şi îţi imaginezi, dacă vrei cu adevărat, se poate împlini. 

Eu cred că după părinţi, cei care ne pot ajuta să creştem verticali, buni, cinstiţi şi puternici, sunt 

chiar profesorii noştri. Avem dreptul la o educaţie frumoasă, căci numai aşa vom putea participa 
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 la construcţia unei lumi în care să se micşoreze numărul de copii abandonaţi, săraci, bolnavi, 

înfometaţi şi lipsiţi de o familie. Nu spun că este uşor să fii profesor. Putem fi uneori foarte nesuferiţi 

sau greu de suportat. Dar cred că a fi profesor este un lucru extrem de important. Cred că profesorii 

noştri sunt arhitecţii vieţilor noaste şi ai lumii de mâine. Prin munca, dăruirea şi lecţiile pe care ni le 

dau, ei proiectează în sufletele noastre dorinţa de a păstra şi de a înfrumuseţa această planetă pentru toţi 

copiii care vor veni după noi. 

Dintre toţi participanţii la minunile vieţii din jurul nostru, noi suntem cei care le preţuim cel mai 

mult şi avem dreptul de a crede în ele. În adâncul sufletelor noastre noi credem că aceste minuni sunt 

opera cuiva care, acolo sus ne iubeşte, indiferent dacă se numeşte Dumnezeu sau altfel. Fiecare copil 

are propria sa religie, are acest drept pentru că Dumnezeu face parte din sufletul nostru inocent. Înainte 

de a fi copiii cuiva suntem cu toţii copii Lui şi de aceea  drumul către El trece prin sufletul unui copil. 

Avem dreptul să credem căci trebuie să avem cui şi unde să ne rugăm pentru părinţii şi prietenii noştri, 

să fie sănătoşi şi fericiţi ca şi noi.   

Nu ştiu despre ce ar trebui să vă mai vorbesc pentru a vă convinge că drepturile copiilor nu sunt 

o glumă. Şi eu sunt doar un copil care ştie că are dreptul să fie iubit pentru a putea iubi mai târziu, să 

fie sprijinit pentru a fi un om de încredere când se va maturiza, să fie acceptat pentru a accepta la 

rândul său diferenţele ce ne deosebesc şi ne reprezintă.   

Dacă vi se pare dificil să ne respectaţi drepturile, vă mai propun încă un exerciţiu. Imaginaţi-vă 

că nu există copii. Că toţi s-ar trezi aşa pur şi simplu, în această lume, deja adulţi. Nu ar mai pierde 

timpul inutil jucându-se, căutând înţelesuri, lăsând liberă curiozitatea. Nu ar trebui să mai spună 

nimănui „mami, te iubesc!‖ sau „frate, te rog, iartă-mă!‖. Mamele iubitoare ar dispărea şi, o dată cu ele, 

aniversările, poveştile citite seara şi mângâierile. Nimeni nu ar mai trăi inocenţa copilăriei, nu ar mai 

simţi bucuria unui copil în faţa unui cadou mult dorit sau uimirea când priveşte pentru prima oară 

curcubeul. Adulţii ar putea dormi liniştiţi căci nimeni nu i-ar trezi noaptea plângând că a visat urât. Ar 

avea timp şi spaţiu să se ocupe numai de ei şi de treburile lor foarte importante: să adune mai multe 

maşini, case, haine frumoase, vacanţe exotice.  

Şi apoi, după ce aţi obţinut tot ce v-aţi dorit….? Puteţi să-mi spuneţi voi ce ar mai putea urma? 

Ce s-ar mai putea întâmpla mai departe într-o lume fără noi, copiii ??!...  
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MATEMATICA ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ  

 

Elev: Rebeca Cernamocenco 

 Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti  

 Prof.coordonator:: Daniela Badea  

                                                                 Motto: „Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt 

cu mult diferite decele solicitate de poezie şi artă.” 

Ion Barbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematicianul, îndeplinătatea puterii sale creatoare, este şi puţin poet, adică visător de bogată 

fantezie. Aceasta fiindcă firea matematică, este asemănătoare firii artistice. Ca şi în artă şi în 

matematică etapele creaţiei sunt: pregătire conştientă, incubaţie, iluminare,  desăvârşire; în ambele 

întâlnim armonie şi echilibru perfect. De aici înrudirea matematicii cu toate artele în general şi cu 

poezia în special. 

  Dar nu numai poezia este artă . Pictura, gravura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, 

oratoria, literatura sunt arte în care spiritul are importanţă mare şi toate aceste arte au legatură cu 

matematica. Să exemplificăm puţin. 

 Unul dintre marii noştri poeţi George Coşbuc, poetul baladelor şi idilelor, a scris printre 

inegalabilele sale poezii, versuri la baza cărora stă matematica. Dar bănuim că următoarele versuri, mai 

puţin răspândite, nu văsuntcunoscute: 

Cîte ouă vechi şi cîte nouă? 

Cîte nouă,cîte vouă? 

Vechi sînt nouă, nouă două; 

Două nouă,vouă nouă; 

Nouă două ouă nouă 

Vouă nouă ouă vechi! 

Ce este de înţeles din aceste versuri? Două ouă proaspete şi nouă vechi; cele proaspete sunt ale 

noastre, ne revin nouă; cele vechi sunt ale voastre, vă revin vouă. 

Cine nu l-a cunoscut pe Ion Minulescu,  răpit atât de timpuriu literelor române?! Cine nu-l 

cunoaşte pe autorul volumelor de versuri intitulate „Romanţe pentru mai târziu‖, „De  vorbă cu mine 

însumi‖, „Strofe pentru toata lumea‖ sau „Nu sînt ce par a fi‖, versuri strânse într-un volum care 

cuprinde toate opera sa poetică în ediţie definitivă , apărut în 1939 la Fundaţia pentru literatură şi artă şi 

intitulat „Versuri‖?! Fără să vrea, talentatul nostru poet a fost obsedat de numere sau de matematică în 

opera sa. Aminteşte de linii, tangente şi triunghiuri. Îşi deschide chiar volumul prim de versuri, tipărit 

în 1908 „Romanţe pentru mai târziu‖, cu celebrele versuri ale lui Charles Baudelaire din „Les fleurs du 

mal‖: 

Urăsc mişcarea care deplasează liniile 

Şi niciodată nu plîng şi nu rîd niciodată. 

 În poeziile sale, în special încele din tinereţe, Minulescu a avut o atracţie deosebită  pentru 

numărul trei. Acesta apare în „Romanţacelortreiromanţe‖, care începe astfel: 

Am deschis un plan şi-am desenat o dreaptă, 

Început-au a curge mii de formule şi teoreme, 

Şi printre ele cuvinte stăteau pe prima treaptă, 

Împletind cu numere neînşelese probleme. 
 

           Ce se-ntâmplă când contopim opusul ştiinţei, 

            Când unim în tăcere numărul cu vers? 

           Se va produce oare o renaştere a fiinţei? 

           Sau poate doar o altă viziune a acestui Univers... 
 

Vă invit, aşadar, să descoperim cu mic cu mare, 

Rolul matematicii în poezia vieţii, 

Şi poate descoperi-vom vreo artă-ncântătoare, 

Ce va descrie-n cifre misterul tinereţii. 
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Mi-am zis: 

Voi scrie trei romanţe... 

Şi-n trei romanţe-mi voi închide, 

Ca-n trei sicriuri de aramă,trei morţi iubiţi 

Trei clipe reci 

Ce-mi  stau în suflet împietrite 

Ca trei luceferi stinşi pe veci, 

Uitaţi în haos 

Ca pe o cracă de chiparos trei crisalide. 

Sau  „În templul liniştii‖: 

În sfeşnicele vechi de-aramă 

Descresc trei lumînari de ceară, 

Descresc ca nopţile spre vară. 

Şi-n sfeşnicele vechi de-aramă 

Trei flăcări parcă se destramă... 

 

Şi-am mai putea cita din Minulescu numărul trei în roamanţele „Trei lacrămi reci de călătoare‖, „În 

oraşul cu trei sute de biserici‖ unde apare şi trei sute, dar şi trei , „În umbra crucilor de lemn‖ unde-i 

vorba de trei cruci, „Elegie domestică‖ ,unde-i vorba de triunghiul celor trei Ioni, patroni ai poetului, sau 

„Odeletă‖ unde apare trei legat de triolet. 

        Acum de ce credeţi că a fost obsedat mereu Minulescu de numărul trei  în opera sa poetică?! Ce   

l-a făcut  să-i vibreze sufletul cînd era vorba de trei? Cerut de măsură, de rezonanţă? Dar nu sunt şi alte 

numere care să satisfacă aceste dorinţe? 

        Este atât de obsedant numărul trei la acest poet al nostru, încât, atunci când umoristul de bogată 

fantezie George Topîrceanu l-a parodiat pe Minulescu în mult cunoscutele  sale „Parodii originale‖, a 

transcris „Trei romanţe pentru mai târziu‖, şi anume „Romanţa automobilului‖, „Romanţa  autumnală‖ 

şi „Romanţa gramofonului‖, înfiecare din aceste parodii apărând numărul trei.  

Iată, de exemplu cum începe „Romanţa automobilului‖: 

Păzea! 

Păzea că trece-n goană, 

Aleargă, 

Vîjîie ca vîntul 

Şi dacă n-ai urechi normale te face una cu pămîntul! 

El vine drept din arsenalul Progresului uman, 

Păzea! 

Că trece-n zbor copilul civilizaţiei eterne 

Şi zvîrle-n aer trei semnale 

Trei versuri mici 

Din trei poeme 

Pe care trei poeţi deodată 

În trei oraşe le-au cîntat, 

Un leit-motiv 

Trei note scurte ,cu timbrul galbenului mat. 

Dar cine poate să priceapă 

Simbolul celor trei semnale 

Ce conturează-n spaţiu 

Albe 

Şi verzi 

Intenţii criminale?... 
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 În opera unui alt mare poet şi dramaturg român, Lucian Blaga, numerele şi alte concepte 

matematice apar de mai multe ori, iar numărul şapte este cel mai des întâlnit atât în poezii,cât şi în 

unele din dramele sale . 

De exemplu în „Daria‖: 

De cînd ne cunoastem? De şapte zile! şi şapte zile pot să fie mai mult decît şapte ani!... 

 În poezia „Linişte între lucrurile bătrîne‖ din volumul „În marea trecere‖,Blaga scrie: 

Înconjurat de lucruri bătrîne, 

Acoperit cu muşchi din zilele facerii, 

În seara cu cei şapte sori negri 

Care aduc întunericul bun 

Ar trebui să fiu mulţumit. 

Apoi un alt exemplu este cel din „Fiica pămîntului joacă‖: 

Acum o mie de ani 

I-a scufundat în pămînt, 

Şapte popi ţin şi azi 

Liturghie în ea ... 

Din volumul „Lauda somnului‖ putem cita două poezii unde apare iar numărul şapte sau 

numărul şaptezeci şi şapte şi anume: 

Drumul sfântului: 

Fîlfîie pesteşapte hotare 

Sălbatecul cer... 

 

Cetire în palmă: 

Pe şaptezeci şi şapte de uliţi 

Vei umbla desculţ şi cu capul gol... 

Şi astfel ne întorcem la ceea ce am spus iniţial: matematica reunită cu poezia poate oferi un 

orizont mult mai vast pe care ochiul şi sufletul omenesc să-l cuprindă, să şi-l apropie. Înţelegând şi 

savurând poezia am pătruns în templul armoniei precum atunci când am înţeles matematica am pătruns 

în templul certitudinii. Poate că progresând matematica, progresând cunoaşterea universului, legăturile 

dintre matematică şi poezie vor fi  mai strânse…..  

Şi vom învăţa de la marele nostru poet Nichita Stănescu…    

…Altă matematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi ştim că unu ori unu fac unu, 

dar un inorog ori o pară 

nu ştim cât face. 

Ştim că cinci fără patru fac unu 

dar un nor fără o corabie 

nu ştim cât face. 

Ştim, noi ştim că opt 

împărţit la opt fac unu, 

dar un munte împărţit la o capră 

nu ştim cât face. 
 

Ştim că unu plus unu fac doi 

dar eu şi cu tine, 

nu ştim, vai, nu ştim cât facem 

Ah, dar o plapumă 

înmulţită cu un iepure 

face o roşcovană, desigur, 

o varză împărţită la un steag 

face un porc, 

un calfără un tramvai 
 

face un înger, 

o conopidă plus un ou, 

face un astragal... 

Numai tu şi cu mine 

înmulţiţi şi împărţiţi 

adunaţi şi scăzuţi 

rămânem aceiaşi... 

Pieri din mintea mea! 

Revino-mi îninimă! 
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DOBÂNDA ÎNTRE + ŞI – 

 
Elev: Căriga Ana- Cristina, clasa a VI-a A 

Scoala Gimnazială Radu Stanian , Ploiesti  

Prof.coordonator: Dracinschi Nicoleta - Ionela 

 

Motto: „Matematica nu mai este o distracţie perversă,  

solitară şi inutilă. Matematica serveşte!‖ 

G.Moisil 

Zilnic, mass-media ne agresează cu ştiri de genul: „dobânda practicată la banca A a 

crescut la X procente, dobânda practicată de banca B este real pozitivă, se întrevede o  scădere a 

nivelului dobânzilor pe luna în curs etc.‖                       

                     

DISCOUNT BANK 

Acordă următoarele dobânzi pentru depozite pe termen de un an: 

* cu plata dobânzii lunar 60% , deci 5% în fiecare lună; 

* cu plata dobânzii la sfârşitul perioadei, 72%. 

       Depunerile şi programările se fac la sediul nostru din Bucureşti,  

       între orele 9-17. 

          Cu noi dobânda e mai avantajoasă! 

 

Cu voia, sau fără voia noastră cuvântul s-a instalat în universul nostru cotidian. Dar ce este, de 

fapt, dobânda? Citim în dicţionar: 

 

 

 

 

 

Noţiuna de dobândă există de milenii. 

Babilonienii care aveau tabele pentru puteri încă de acum 4 milenii, erau capabili să calculeze 

dobânzile cu ajutorul puterilor de gradul 2. 

Stela cu Codul lui Hammutabi – fixa nivelele maxime de dobândă la 33% pentru orez şi 20% 

pentru argint. Se făcea astfel o diferenţă între dobândă şi camătă. Concepţia actuală despre dobândă 

apare în secolul al 17-lea. Astfel, pentru dobândă simplă se utilizează formula: 

 

                                   
În realitate, în cele mai multe cazuri, pentru depuneri pe o perioadă de peste un an se practică o 

dobândă compusă. 

La sfârşitul fiecărui an, banca înscrie dobânda, iar pentru anul următor suma la care se va referi 

dobânda celui de al doilea an este alcătuită din depunerea iniţială plus dobânda înscrisă. 

Astfel, după n ani suma definitivă este dată de formula 

A= , 

unde c este suma iniţială depusă, iar y – valoarea în procente a dobânzii.                                 

Primele tabele pentru calcularea dobânzii multiple au fost întocmite de un contabil, Simion Stevin 

(1548 -1620). Lucrările lui au fost continuate de un contabil , Jost Bürgi (1652-1632), care le publică la 

Praga în 1620. 

dobânda: suma de bani, care se plăteşte de un debitor, unui  creditor pentru folosirea temporară a 

mijloacelor băneşti luate cu împrumut. De obicei, dobânda se stabileşte în procente 

anuale. 
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Astăzi, într-o economie modernă, nivelul dobânzilor este utilizat ca un mijloc de influenţă a 

tendinţelor economice. Ele sunt în strânsă legătură cu stabilitatea monedei naţionale. 

Este justificată dobânda? 

(Răspundea în 1939, regretatul profesor N. Mihaileanu în „Aritmetica pentru clasa a IIIa 

secundară.). 

O suma de bani împrumutată se achită la scadenţă, crescută cu dobânda ei ; dobânda este deci  

folosul pe care îl aduc banii daţi  cu împrumut. Dar este echitabilă dobanda ? Nu e mai corect să se 

restituie banii , aşa cum au fost împrumutaţi  fară dobandă? 

Să ne gandim mai bine. Când cineva posedă o sumă de bani, el o poate investi într-o operaţie 

comercială şi îşi mareşte capitalul . 

Banii nu se ţin sub lacăt, ci căutam să profităm de ei , pentru a-i spori ; o sumă de bani pe care o 

avem astăzi se va mări peste un anume timp; de exemplu 120 000 lei de astăzi devin 216 000 lei peste 5 

ani ; banul de astăzi  este mai mare decât banul din viitor; 120 000 lei de astăzi , care îi putem avea în 

mâna sunt mai mari decât 120 000 pe care-i vom avea peste 5 ani , fiindcă suma pe care o avem astăzi 

sporeşte în urma negoţului cu încă 96 000 lei în  acest timp. 

Dacă un industriaş, ori negustor harnic şi priceput are şi un capital de bază, el şi-l sporeşte, făcând 

în acelaşi timp o operaţie foarte utilă, pe de o parte prin materia pe care o fabrică ori o vinde , pe de altă 

parte prin numărul de lucrători cărora le oferă să-şi câştige existenţa , muncind. 

Dar , dacă acest om , care poate face atâta bine, nu posedă capitalul ? Atunci el împrumută de 

exemplu o suma de 120 000 lei şi când mi-o dă înapoi peste 5 ani , este drept să mi-o restituie astfel ? 

Negustorul , sau industriaşul a câştigat 96 000 lei cu banii mei , dacă eu aş fi făcut afacerea aş fi 

câştigat eu banii aceştia; este drept să renunţ cu totul la ei, când i-am făcut lui (negustorului, 

industriaşului ) un serviciu , împrumutându-l ? 

Pe de altă parte , nu-i pot cere tot câştigul , care este datorat şi priceperii lui ; şi e un lucru de 

isprava , să ştii care este lucrul cel mai căutat pe care să-l fabrici ; să fii ordonat , să-ţii registrele şi 

contabilitatea la punct; să ştii să te porţi cu lumea de sub comandă şi cu cea din afară etc… Câştigul de 

96 000 lei este deci , datorat pe de o parte capitalului meu , pe de altă parte muncii şi priceperii lui. 

Capitalul meu trebuie deci să se înapoieze cu o parte din profitul pe care l- a adus : dobânda este deci 

justificată .  

Când avem o sumă de bani ,,disponibilă‖ , nu aşteptăm până se prezintă să ne-o ceară cineva;  de 

altfel,  un om de afaceri poate avea nevoie de mai multe ori mai puţin (sau mai mult ) decât ceea ce îi 

putem noi oferi, ci ne ducem s-o depunem la o bancă , o instituţie creată în acest scop , să primească 

banii la depus cu o dobândă şi să împrumute banii cu dobândă. Evident , o bancă împrumută cu un 

procent mai ridicat şi primeşti depuneri cu un procent mai scăzut. 

N.B. Nu am schimbat nimic din ortografia şi sintaxa acelor ani ‗30-‗40 , cu gândul mărturisit 

acum, de a savura împreună , chiar şi numai între aceste două file , un parfum de epocă , dintr-un 

buchet de flori din ce în ce mai rare : cinstea , morala , corectitudinea .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

 Dăncilă, Ioan – ‖ Matematica gimnaziului între profesor şi elev ‖, Editura Dramis, Bucureşti, 2001 

 M.Leoveanu, M. Mihai – ‖ Viaţa între logică, matematică şi cum o fi ‖, Editura Radical, Bucureşti, 

1995 

Din nou cu sclipitorul Grigore Moisil: 

―Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu fac matematică fiindcă îmi 

face plăcere. Acesta este marele noroc al matematicienilor. Pot fi folositori 

societaţii făcând ceva, care pentru ei personal este o bucurie. 

Unii matematicieni fac matematicâ fiindcă văd în matematică ceva 

frumos, ceva interesant, ceva care le place, ceva care îi tulbură, îi face să 

gândească, să mediteze , să viseze.‖ 
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ ÎN TRECUT ŞI ÎN PREZENT 
 

Elev: Poteraş Antonio, clasa a V-a  

Şcoala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploieşti 

Prof.coordonator: Dracinschi Nicoleta-Ionela 

     

                                                                           Motto:"Să ai o măsura în toate!" 

Cleobul din Lindos 

În antichitate, absenţa unităţilor de măsură nu  i-a împiedicat pe oameni să măsoare. 

Egiptenii , babilonienii, grecii foloseau cu ingeniozitate ca unităţi de lungime referitoare la 

corpul uman: deget, palmă, cot, iar pentru distanţe de parcurs: pasul, mia de paşi, ora de mers. 

 
Pentru unităţile de măsură ale suprafaţelor  şi volumelor, necesare în agricultură, construcţii, 

aceste dimensiuni au fost puse ―la pătrat‖ şi ―la cub‖. 

Pentru greutăţi se utilizau cu precădere unităţi legate de capacitate. 

Pentru măsurarea lungimilor şi suprafaţelor mari, unitatea de măsură era intervalul de timp: un traseu 

era lung de atâtea ore, un acru era suprafaţa de pământ pe care un om o putea ara într-o zi cu o pereche 

de boi. 

Secole de-a rândul, fiecare popor a utilizat şi şi-a dezvoltat propriul sistem de măsuri în 

conformitate cu necesităţile locale. 

La noi 

Scria Ionescu Gion  în ‖ Istoria Bucureştilor ‖: 

„Lungimea ulcioarelor se măsoară după câţi oameni puteau merge în front pe dânsa. Bunioară la 1794, 

Uliţa Abagiilor, în spatele Curţii Domneşti, se zicea că este mare de trei oameni, pentru că trei oameni 

numai, puteau merge unul lânga altul pe ea‖. 

Înainte de introducerea sistemului metric, în Principate se foloseau pentru cântăriri: 

 ocaua – care în Muntenia avea 0,127 kg, iar în Moldova 0,129 kg. 

În agricultură, pentru lungimi se folosea 

  prăjina – egală cu 3 stânjeni şi care în Muntenia avea 5,85 m, iar în Moldova 6,64 m. 

Pentru măsurarea lungimilor în gospodărie se folosea 

 cotul – care avea lungimea de 0,64 m. 

Pentru măsurarea distanţelor între localităţi se folosea 

 poşta – egală cu aproximativ 20 km 

Pentru capacitate se folosea 

 vadra – (1 vadră = 10 ocale) care măsura 12,88 l în Muntenia şi 15 l în Moldova. 

În Ardeal, pentru măsurarea cantităţilor de cereale, cartofi, fructe se mai utilizează şi astăzi în unele 

locuri ferdera - egală cu 0,2264 hl (denumire împrumutată de la saşi - fyrdel = o pătrime). 

La alţii 

Pentru englezi,o veche unitate a lungimii, utilizată şi astăzi este: 

 yardul - (1 yard = 0,914 m). Aceasta este distanţa între vârful degetului mare şi vârful nasului 

regelui Henry I (1068-1135), când ţinea mâna întinsă în faţă! 
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 inch-ul - egal cu 2,54 cm, echivalent cu lungimea a trei 

unghii aşezate una lângă alta. 

 

          Pentru greutate, englezii au utilizat (şi mai utilizează şi astăzi) 

livra - (o livra = 0,453 kg), reprezentând greutatea a 7000 de boabe 

de grâu. 

Şi francezii măsurau cu degetul, pasul, prăjina. Pentru ei 

însă, pasul avea două mărimi: - 1 pas = 0,624 m 

                                                 - 1 pas al regelui = 0,425 m! 

 

Sistemul metric de măsuri 

Dezvoltarea comerţului, progresele ştiinţei, au impus ca o necesitate adoptarea unui sistem 

internaţional de unităţi, uniform, simplu şi stabil.  

În aproape toate ţările lumii, astăzi se utilizează sistemul metric, numit sistem internaţional de 

unităţi, care cuprinde şapte unităţi de bază, dintre care: metrul pentru lungime, kilogramul pentru 

masă, secunda pentru timp.  

Iniţial: 

 metrul      a fost definit ca a zecea milioana parte din lungimea meridianului terestru între Pol 

şi Ecuator, iar începand cu 1875, anul înfiinţării Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi s-a stabilit 

un etalon din platina şi iridiu, iar 

kilogramul a fost definit iniţial ca masa unui litru de apă pură la o temperatură dată, iar apoi s-a 

stabilit un etalon confecţionat din acelaşi material platină - iridiu, 

secunda   a fost stabilită în raport cu perioada de rotaţie a Pământului.    

Începand cu anul 1983, nevoia de precizie şi-a spus cuvântul astfel încât definiţia metrului a fost 

legată de o constantă universală viteza luminii în vid 299 792 458 m/secundă, iar definiţia secundei de 

perioada de oscilaţie a microundelor emise de atomul de cesiu 133. 

Iată noile definiţii: 

           secunda este intervalul de timp egal cu 9 192 631 770 de perioade de           oscilaţie a 

microundelor emise de atomul de cesiu 133. 

           metrul este distanţa parcursă de lumina în vid intr-un interval de 1 / 299 792 458 secunde. 

           gramul rămâne definit în raport cu masa kilogramului etalon păstrat de Sevres. 

        Ca o curiozitate trebuie să remarcăm că în timp ce pentru metru şi gram multiplii si submultiplii 

lor sunt perfect armonizaţi cu puterile lui zece, pentru secundă submultiplii, zecimi, sutimi, 

miimi...respectă "regula lui zece", în timp ce multiplii secundei minutul, ora respectă "regula lui 60". 

             Alte unităţi de măsură 

 Mai vechi 

          În transporturi: 

                                         - mila terestră = 1 652 m; 

                                         - mila marină = 1 852 m. 

          În extracţia, transportul şi comerţul ţiţeiului: 

                                          - 1 baril = 158,987 l; 

                                          - 1 galon american = 3,785 l: 

                                          - 1 galon englez = 4,546 l. 

În navigaţie, se mai păstrează şi în zilele noastre ca unităţi de măsură a vitezei, nodul. Pe timpul 

corăbiilor cu pânze, la capătul unei coarde se lăsa la apă o geamandură , care făcea să se deruleze 

coarda. Această coardă avea noduri plasate la distanţe egale (15,43 m) şi pentru măsurarea vitezei 

corabiei se numărau nodurile trecute prin mâinile unui marinar, din momentul lansării la apă a 

geamandurii, timp de 30 de secunde. Se spunea că o navă naviga cu 5 noduri, când 5 noduri ale 

frânghiei treceau prin mâinile marinarului în 30 de secunde. 

          În cântărirea metalelor rare se foloseşte şi astăzi uncia = 28,349 gr. 
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  ...şi mai noi 

 În astronomie se utilizează pentru măsurarea distanţelor " astronomice ", 

        anul lumină = 9,5 · 1210  km, echivalent cu distanţa străbătută de lumină în timp de un an; 

        unitate astronomică = 1,496 · 1210  km, echivalentă cu distanţa medie Pământ-Soare. 

 În informatică, pentru măsurarea cantităţii de informaţie se foloseşte: 

       bit-ul = cantitatea de informaţie care se obţine printr-o întrebare al cărui răspuns complet este fie 

DA, fie NU. 

          De exemplu, cantitatea de informaţie necesară pentru a şti cu siguranţă dacă la aruncarea unei 

monede "iese" sau nu stema,este de 1 bit. 

          Multiplii bit-ului (1 byte = 8 biţi, 1kb = 102  bytes = 1024 bytes) se folosesc la aprecierea 

"memoriei" calculatoarelor (deci a posibilităţilor de stocare a informaţiei): pentru RAM a 

calculatoarelor personale valorile uzuale actuale sunt de ordinul Mb (megabytes = milioane de bytes), 

iar pentru discurile fixe sute sau mii de Mb (Gb = gigabytes = miliarde de bytes). O dischetă poate 

înmagazina o cantitate de informaţie de 1,44 Mb, iar un CD-ROM în jur de 650 Mb. 

 

Bibliografie:   

*Ioan Dăncilă- ‖Matematica gimnaziului între profesor şi elev ‖, Editura Dramis, Bucureşti, 2001 

* G. Polya –‖Descoperirea în matematică ”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974 
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COMPUNERE CU NUMERE: „PATRU DE PATRU” 

Elev: Căliman  Bogdan, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială nr. 27, Timişoara 

Prof.coordonator:  Seimeanu Elena 
 

Pentru portofoliul personal la matematică din semestrul al II-lea, doamna profesoară ne-a 

propus să realizăm o compunere cu numere, în care să folosim toate operaţiile studiate. 

Am plecat de la ideia insuflată de doamna profesoară precum că lumea matematică, dar şi 

lumea pe care o modelează matematica, adică lumea noastră, se bazează pe următoarea idee: o 

,,cantitate,, de orice natură ne putem imagina, este pusă în joc şi tot ce se petrece în jurul acestei 

cantităţi este doar pentru a schimba (a mări) această cantitate. O mărire fie prin adaus la aceasta 

(adunarea), fie prin reducerea alteia (scăderea), fapt ce demonstrează că legea conservării este doar un 

ascunziş indirect al adunării în scădere (nu există scădere, există doar o altă adunare, alăturată sau 

alocată unei cantităţi vecine devenită dornică de a creşte), fie prin captarea integrală a alteia de ori de 

câte ori se poate (înmulţirea) sau reducerea masivă a alteia, gradual sau complet şi chiar mai mult decât 

complet (împărţirea). Fiecare dintre noi a ales să compună numere naturale folosind doar o singură 

cifră de atâtea ori cât este valoarea ei. 

Şi iar apare inevitabil matematica în viaţa mea. Totuşi mă regăsesc printre cifre. Chiar dacă fug 

de ele adesea, cu o teamă inexplicabilă în suflet, ele cândva au fost lumea mea. Atunci când nu auzisem 

de litere, nu departe de această vreme. Acum literele mă ajută să exprim ce odată cifrele m-au ajutat să 

descopăr. Şi să nu credeţi că de atunci am fost paralizat în creaţie, nu. Chiar dacă nu voiam să recunosc 

matematica îmi era indispensabilă.Astfel eu am ales să scriu cât mai multe numere naturale consecutive 

folosind doar cifra 4 de fiecare dată de patru ori. Folosind toate operaţiile matematice cunoscute până 

în clasa a VII-a am reuşit să compun 40 de numere consecutive astfel: 

0 =  44 – 44                                                                            11 = 
4! 4

44
 

1 =   
4 44 : 4                                                                         12 = 

4 4!

4 4
 

2 = 
4 4

4 4
                                                                              13 = 

4! 4

44
 

3 = 4 – 4
4 – 4                                                                                                                 

14 =
 
4 4 4 4  

4 = 4 4 4 4                                                             15 = 
4

4 4
4

 

5 = 
4! 4

4 4
                                                                             16 = 4 4 4 4  

6 = 
4!

4 4
4

                                                                       17 = 
4

4 4
4

 

7 = 
44

4
4

                                                                             18 = 
4

4 4
4

 

8 = 4 4 4 4                                                    19 =  
4

4! 4
4

 

9 = 
4

4 4
4

                                                                      20 = 
4 4

4!
4

 

10 = 4 4 4 4                                                     21 = 
44 4

4
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   22 = 
44 4

4
                                                                     26 = 4! + 4  

   23 = 
44 4

4
                                                                   27 =  4 - 

4
4!

4
 

 

   24 = 4 4 4 4                                                             28 = 4 4 4 4  

 

   25 = 
4 4

4
 + 4!                                                             29 = 

4
4 4!

4
 etc. 

 

Subiectul operaţiilor matematice nu are o legătură directă cu nici una dintre operaţiile asociate. 

Legătura pe care o realizează paradigma asupra minţii între operaţie şi subiectul operaţiei matematice 

constă într-o semnificaţie posibilă. 

Rezolvând ceva, mă simt mai puternic, mai încrezător, astfel literele mele capătă o matematică proprie, 

rezultând stilul meu. 

 Îmi aduc aminte de un citat pe care doamna profesoară delimba română mi l-a spus: "Undeva în 

cele mai înalte sfere ale universului, matematica şi româna sunt surori". Acolo sunt eu, CLAR! Nu ştiu 

sigur cine este autorul acestui citat, dar sigur ştiu că atunci simţea, ceea ce simt eu în momentul de faţă. 
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MATEMATICA ŞI LECTURA 

Elev: Soare Cătălina, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială„ Mihai Eminescu” Ploieşti  

Prof. coordonator: Militaru Corina 

 

« Din obiectele exterioare noi nu cunoaştem decât raporturile lor şi numerele ne aduc o mulţime de 

semne în stare să exprime aceste raporturi… cu cât o ştiinta se dezvoltă, cu atât creşte rolul numărului.»  

                                                                                                                           (Emile Picard) 

          Ce pot avea în comun cei doi termeni din titlu? Lectura  şi matematica...Aparent nimic. Lectura 

ne duce cu gândul la basmele copilăriei, la eroii şi autorii preferaţi (pentru generaţiile mai vechi, căci 

noi avem, în general ,alte preocupări ).  Ne referim aici la  Alexandre Dumas, Jules Verne, Karl May, 

Cireşarii lui  Constantin Chiriţă... În opoziţie aparentă, matematica sugerează mai mult „eroi‖ negativi : 

ecuaţii, formule şi calcule complicate, indici, algoritmi, funcţii, variabile...coşmarul multora în 

gimnaziu sau liceu . Sunt puţini (oricum o minoritate) elevii cărora le place cu adevărat această 

înşiruire de termeni şi care nu se mulţumesc cu necesarul pentru o notă bună, care vor să înveţe mai 

mult, să ştie mai multe.  

          Unele enunţuri din matematică sunt atât de simple încat un elev de clasa a V-a le poate înţelege. 

De exemplu ,,Marea Teorema a lui Fermat‖. 

          Marea teoremă a lui Fermat este o celebră teoremă de teoria numerelor. Ea a fost enunțată 

de Pierre de Fermat în anul 1637, iar demonstrația completă a fost găsită de-abia în anul1993  de către 

matematicianul englez Andrew Wiles.Enunțul este simplu: Ecuația n n nx y z  nu are soluții dacă 

n>2 este număr natural, iar  x,y,z sunt numere întregi nenule.  

          O lectură interesantă este Marea Teoremă  a lui Fermat  –  

Este  povestea  unei  enigme care  a contrariat  cele  mai luminate 

minţi ale lumii vreme de 358 de ani . Autor- Simon Singh. Într-un 

limbaj accesibil şi antrenant, este narată istoria minunată a căutării 

demonstraţiei teoremei lui Fermat, precum şi istoria dezvoltării 

matematicii înseşi, spusă pe înţelesul tuturor . 

          Un alt exemplu este ,,Cojectura lui Goldbach‖ . Cuvântul 

conjectură provine de la latinescul conjectura =ipoteză, prezumţie, 

opinie bazată pe aparenţe. În mod obişnuit, prin conjectură se înţelegere orice explicaţie presupusă a 

unui fenomen (eveniment) constituită fără certitudine şi în afara oricărei dovezi (probe) plecând de la 

aparenţă sau presupuneri. În acord cu Hilbert (autorul termenului de 

conjectură) se înţelege prin conjectură acea problemă deschisă care poate 

furniza arhitectura unei teorii în matematică (sau o direcţie nouă) sau 

avansarea unui nou domeniu. Cojectura lui Goldbarh se enunţă astfel ,,Orice 

număr întreg par mai mare decât 2 poate fi scris ca sumă de două numere 

prime, 4=2+2; 6=3+3….. Această teoremă a apărut în anul 1742 în 

scrisoarea lui Christian Goldbach către Euler. Ironia face ca nu Goldbach, ci 

Euler sa fi enuntat cojectura care poarta numele celui dintai lucru putin 

cunoscut chiar si printer matematicieni. S-au incercat numeroase 

demonstraţii dar nu s-a reuşit deoarece şirul numerelor prime este infinit, nu 

este posibilă demonstrarea fiecărui caz în parte. Cojectura a fost verificată 
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pentru multe numere prime dar nimeni nu a reuşit să o demonstreze. Cert ceste faptul că nu s-a reuşit 

nici demonstraţia că pentru numere foarte mari cojectura nu ar fi adevarată. 

          Pentru cei care încearca să rezolve problema le recomand să citească mai întâi cartea lui 

Apostolos Doxiadis UNCHIUL PEDROS ŞI CONJECTURA LUI GOLDBACH .O poveste fascinantă 

despre unul dintre cele mai vechi, simple şi atrăgătoare rezultate nedemonstrate din matematică : orice 

număr par mai mare decât 2 este suma a două numere prime.  Cartea este extrem de uşor de citit (a 

apărut de altfel în colecţia „Cartea de pe noptieră‖), are, din păcate, un final tragic dar care lasă loc 

reflecţiilor şi provocărilor intelectuale pentru cititor. Un roman în care matematica devine un personaj 

plin de surprize, atât pentru cei care o iubesc, cât şi pentru cei care o detestă, un roman în care 

numerele se încarcă de o indescriptibilă poezie. O poveste cu oameni fragili (impari) şi numere 

puternice (pare). O istorie care leagă destinul unui copil curios de cel al unui unchi excesiv de discret .  

Chiar daca nu rezolvati problema cartea tot merita citita.  Nimeni n-a reusit inca sa demonstreze 

adevarul acestei observatii, atat de usor verificabil prin incercari succesive. Dupa ce cititi romanul, 

puteti cauta si dumneavoastra demonstratia si, poate, obtineti premiul de 1 000 000 $ oferit de editorul 

englez al cartii. 

          Absolut remarcabilă este cartea Floricăi Câmpan Cum au apărut 

numerele . În toate acestă carte apar foarte puţine formule care ar 

îndepărta cititorii; apar în schimb rezultate matematice simple, 

fundamentale, cunoscute şi elevilor de gimnaziu sau liceu sau celor pe 

care viaţa i-a dus departe de mediul şcolar. Autorea expune poveştile 

descoperirii numerelor şi a utilizărilor lor de-a lungul istoriei. Citind 

Florica Câmpan am înţeles ce înseamnă prietenii:  cei care sunt ca  

numerele 220 si 284 fiindcă ele sunt astfel alcătuite încât fiecare este 

format din suma părţilor celuilalt. De atunci, douã numere, care posedã 

proprietatea cã suma divizorilor unuia sã fie egalã cu suma divizorilor 

altuia, se numesc numere prietene.Nu vă spune nimic nici această afirmaţie? Hai s-o dezlegăm 

împreună. 

220 are ca divizori (adică se împarte la)  1,2,4,5,10,20,11,22,44,55,110, care numere adunate 

1+2+4+5+10+20+11+22+44+55+110 = 284. 284 are ca divizori (adică se împarte la) 1,2,4,71,142  care 

numere adunate 1+2+4+71+142 = 220. Ce frumoasă e prietenia numerelor. Căutaţi şi alte numere 

prietene.Vreţi formula? E pe google. 

          Aş vrea să vă pomenesc şi despre numerele perfecte, acele numere 

care sunt egale cu suma divizorilor. De exemplu: 6=1+2+3 sau 28 = 

1+2+4+7+14. 

Puţine numere din infinitatea numerelor sunt perfecte şi puţine numere 

sunt prietene. Dar ele există şi vor exista în veci, iar asta e o consolare. 

Trebuie sa căutam şi în lumea oamenilor atât perfecţiunea cât şi prietenia, 

căci sigur există. 

          După citirea acestor cărţi radicalii nu au devenit mai uşori, 

formulele de calcul mai simple, dar am reuşit să înţeleg  de ce este 

necesară matematica şi „e emoţionant să descoperi că acum 4 milenii 

copiii se încurcau la aceeaşi problemă care cere să se afle două 

numere… ‖  (Mircea Maliţa) . 
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  MANDALA - CERCUL SACRU 

Elev: Cioclei Alexandru clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” Tg-Jiu 

Prof.coordonator: Barb Diana 
 

Mandala este o reprezentare grafică a centrului (Sinele la Jung). Ea poate apărea în vise şi viziuni 

sau poate fi creată spontan ca operă de artă. Ea este prezentă în reprezentările culturale şi religioase. 

Exemple de mandala există în toate culturile vechi. O găsim în creştinism sub forma frescelor cu 

imagini animaliere reprezentînd pe apostoli (şi zodiacul). Zodiacul astrologic şi versiunile lui sînt 

exemple de mandala. De asemenea, în practicile spirituale indiene sau panindiene găsim exemple 

fascinante de mandala, cu simboluri ale panteonului local. 

În practicile yoga mandala poate fi un suport pentru meditaţie sau o 

imagine care trebuie internalizată prin absorbţie mentală. Această imagine 

organizează energiile şi forţele interioare ale adeptului şi le pune în relaţie cu 

eul său. 

În general, o mandala este o figură geometrică - pătrat sau cerc, 

abstractă şi statică, sau o imagine vie formată din obiecte şi/sau fiinţe. 

În visele noastre mandala indică fenomenul de centrare a psihicului individual în care eul îşi 

reconsideră poziţia (dominantă) prin asimilarea conţinuturilor inconştientului colectiv (simboluri 

sau imagini arhetipale). În visele moderne o mandala poate fi un dispozitiv electronic sofisticat - un 

ceas electronic, de exemplu - o maşinărie circulară. OZN-urile văzute pe cer sînt şi ele de cele mai 

multe ori simboluri de mandala.(1) Alte imagini de mandala pot fi fîntînile circulare, parcurile şi aleile 

lor radiale, pieţe pătrate (squaruri), obeliscuri, clădiri în formă circulară sau pătrată, lacuri, fluvii (reţele 

de apă radiale). 

În terapia jungiană, care include eliberarea şi tr ăirea imediată a conţinuturilor inconştientului 

colectiv, se foloseşte adeseori desenul spontan al mandalelor. Există o mulţime de ilustraţii care atestă 

această tehnică practicată de însuşi Jung. 

Mandala fiinţării - Mandala of Being (Richard Moss) 

Mandala este un termen sanscrit care în traducere ar însemna ―cerc 

magic‖ şi desemnează o figură geometrică în care cercul e înscris în pătrat 

sau pătratul e înscris în cerc. Acest simbol a apărut în domeniul psihologiei 

pentru prima dată în opera lui Jung care vedea mandala ca expresiea 

psihicului şi în particular a sinelui. 

Ca simbol universal, mandala reprezintă disponibilitatea spre totalitate, 

sau poate reprezenta totalitatea cosmică (cum se întâmplă în cazul marilor 

mandale ale tradiţiei religioase), ele pot să aibă şi o funcţie defensivă pentru oamenii prea fragmentaţi. 

Cartea lui Richard Moss - Mandala of Being este un ghid practic care explică cum şi de ce oamenii în 

mod frecvent îşi blochează potenţialul prin pattern-uri ale suferinţei, oferind totodată un program uşor 

aplicabil în viaţa de zi cu zi care combate şi înlătură comportamentele umane distructive. 

Utilizând mandala, dr. Moss ilustrează cele 4 locuri unde individul se plasează atunci când se simte 

ameninţat, inconfortabil, când nu este pe deplin concentrat sau ancorat în momentul prezent. Prin cartea 

sa, la modul metaforic, Richard Moss joacă rolul arhetipal al ―bătrânului înţelept‖ care îl acompaniază 

şi îl încurajează pe neofitul analizei şi dezvoltării personale în acea călătorie a cunoaşterii care îl va 

conduce către excelenţă şi geniu, departe de temeri şi limitări. Mai mult decât atât, persoana învaţă să 

aibă cu sine acel compas adevărat care duce către adevăratul sine şi în magia momentului prezent, 

elogiat încă din antichitate de filosofii care încurajau omenirea înspre ―carpe diem!‖.                             

 În primul capitol al cărţii sale, intitulat ―Cele mai timpurii relaţii cu noi inşine‖ autorul afirmă: 

―Încă din prima copilărie şi chiar încă din primele momente ale concepţiei, cine suntem, cum suntem şi, 

într-un grad semnificativ, cine vom deveni, depind în mare măsură de felul în care suntem hrăniţi şi de 
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mediul în care ne dezvoltăm. Oricine şi orice situaţie ajută la formarea a ceea ce suntem, aducând în 

mod inevitabil la suprafaţă anumite trăsături şi nuanţe unice ale fiinţei noastre. 

Din nefericire, relaţiile noastre şi anumite circumstanţe pot de asemenea inhiba, sau chiar suprima 

totalmente anumite calităţi ale naturii noastre esenţiale înnăscute.‖ 

Moss începe prin detalierea modului în care în primii ani de viaţă, relaţiile cu noi înşine uneori pot 

deveni dificile. Părinţii, deşi au cele mai bune intenţii pentru copiii lor, limitează sau poate chiar 

interzic anumite idei sau trăsături, limitând astfel autenticitatea şi conceptul de a fi totalmente liber de a 

fi tu însuţi, întreg şi unic. Copiii dezvoltă apoi un Eu ideal reprezentând acea persoană care îşi imagine 

ază că ar trebui să fie, conform aşteptărilor celor din jur. Comparaţia permanentă cu acest Eu ideal 

format în copilărie poate fi rădăcina acelor sentimente de o viaţă întreagă pe care le au unele persoane 

referitoare la sentimentul neadecvării sau acel sentiment de a nu fi întreg deseori verbalizat prin 

afirmaţii de genul: ―o parte din mine vrea ceva, iar o altă parte din mine îmi cere exact contrariul". 

Un alt pol si punct de plecare în inţelegerea fiinţei umane şi în formarea imaginii de sine a 

individului este Eul social, care îl oglindeşte pe om aşa cum este el văzut de către ceilalţi. Şi cine 

suntem noi totuşi? 

Invitaţia lui Moss şi a altor specialişti este aceea de a deveni conştienţi zi de zi şi cu fiecare pas de 

entitatea care suntem. Odată făcut acest lucru, putem trece mai departe pentru a realiza că suntem ca 

fiinţe mult mai mult, că avem un Eu mai extins şi mai larg şi mai profund decât cel relevat de atenţia 

conştiintei îndreptată în acest sens şi scop. Există sute de moduri în care sutem distraşi de ceea ce 

suntem cu adevărat, ne pierdem pe noi înşine în creaţiile propriilor noastre minţi şi scenarii cognitive. 

Richard Moss ne atrage atenţia asupra unui lucru esenţial şi anume faptul că nu suntem nici una 

dintre toate acele identităţi create de noi înşine, nu suntem rolurile pe care le jucăm în viaţa noastră de 

zi cu zi - nu suntem slujba sau profesia noastră, nu suntem obligaţiile noastre, nu suntem aspiraţiile 

noastre sau credinţele noastre religioase. Suntem mai mult decât atât şi chiar mai mult decât totul 

unificat, iar pentru a reuşi să descoperim şi să relaţionăm cu Eul nostru autentic, este necesar să aducem 

în intregime atenţia şi coştiinţa în prezent. Atâta timp cât ne inhibăm identitatea, nu avem în mod 

conştient capacitatea de a ne conecta mereu noului moment, împrospătaţi fiind doar de noutatea 

momentului. Despre această senină aşteptare şi acceptare se vorbeşte încă din cele mai vechi timpuri ca 

fiind una dintre tainele înţelepciunii. Richard Moss: "Suntem capabili doar de interpretarea fiecărui 

moment în termenii validării sau ameninţării identităţii noastre. Aşadar avem tendinţa de a ne trăi viaţă 

într-o stare a unei perpetue reacţii la stimuli şi de protejare de şine." 

Ce avem de făcut pentru a ne descoperi adevăratul Eu? Moss ne sfătuieşte ca după ce ne conectăm 

momentului prezent să ne ascultăm interiorul. La fel ca şi tradiţionala practică a meditaţiei, această 

ascultare a vocii interioare porneşte prin îndreptarea câmpului conştiintei asupra respiraţiei şi se extinde 

ulterior prin lărgirea conştientizării către întregul corp. Îndreptând atenţia asupra emoţiilor şi 

sentimentelor prezente, putem cu uşurinţă să ne debarasăm de comportamentele şi reacţiile 

nefolositoare din trecut sau viitor, de povestea nostră sau scenariile celor din jur. 

Mandala realizată de Moss are două axe - axa trecut/viitor şi axa eu/tu. În centrul mandalei se află 

momentul prezent, unde ar fi indicat, la modul ideal să fim mereu ancoraţi. În mod tipic, gândirea 

noastră este direcţionată către oricare altă direcţie decât centrul, mişcându-ne în extremele axelor sau 

de-a lungul acestora. Astfel, când o prsoana prezintă emoţii dezadaptative, o posibilă interpretare este 

acea că e posibil să acorde o mare parte a atenţiei sale într-o anumită axă, sau blochează multe resurse 

în acea zonă. Mişcările care se depărtează de centrul mandalei unde se află momentul prezent, vor da 

naştere unor scenarii care ne îndepărtează de ceea ce suntem cu adevărat şi pot lua următoarele forme 

principale: scenarii grandioase sau depresve despre mine; scenarii ale furiei sau geloziei despre tine; 

scenarii pline de regret sau pline de anxietate legate de trecut şi viitor.  

Transformarea interioară porneşte prin travaliul individual de a fi conectaţi mereu către centrul 

vieţii - aici şi acum - şi evitat pe cât posibil să ne situăm undeva în perimetrul axelor care ne distanţează 

de centru. 
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MANDALA, ARHITECTURA UNIVERSULUI 

 
Elev: Dumitru Andrei Daniel, clasa. a VIII-a 

Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti 

Prof.coordonator: Militaru Claudiu 

"Tot ce puterea lumii face se face într-un cerc ..." Black Elk 

 

Cuvântul "Mandala" provine din limba sanscrită şi înseamnă "cerc sacru".  În natură, putem 

observa flori, fructe, un cuib de pasăre, o pânză de păianjen, cristale de zăpadă, un ochi, celulele 

corpului, molecule și atomi, galaxii și Pământul, și ciclul Lunii care sunt toate mandale vii. 

Mandalele sunt în mod tradiţional asociate cu vindecare şi meditaţie. Au fost folosite în întreaga 

lume ca un proces de auto – exprimare, în scop de dezvoltare personală şi transformare spirituală. În 

afară de mandalele din natură, avem, de asemenea, pe cele create de om. Calendarul Maya este o 

mandala cosmică de timp și spaţiu, care ne acordează cu fluxul ciclic al sistemului solar şi cosmos. 

Harta noastră astrologică este propria noastră mandala personală a energiilor cu care am venit  în 

această viață. 

Geometria sacră, care pe drept cuvânt îşi onorează numele, surprinde realităţi foarte profunde 

chiar din planurile esenţiale.  

Geometria sacră este ştiinţa arhetipurilor geometrice prin care se pot simboliza şi sintetiza toate 

formele vizibile din universul cunoscut. Mai mult, combinaţia de forme geometrice simple care sunt 

studiate şi folosite în geometria sacră stau la baza generării întregii creaţii, incluzând chiar şi planurile 

invizibile, spirituale, lumile spiritelor. 

Secretul geometriei sacre este surprinderea forţei spirituale pe care figurile geometrice simple o 

au. Astfel, cu un simplu cerc, dacă îi percepem potenţialul şi încărcătura energetică putem crea o lume 

asemănătoare cu cea pe care o cunoaştem, sau chiar o altfel de lume, mult diferită, care să semene cu 

lumile extraterestre.  

Omenirea are o bogată tradiţie spirituală de studiu al acestor forme geometrice. În anumite 

tradiţii, era interzis să se deseneze figurile primare de către profani deoarece exista marele risc ca 

aceste simboluri să fie desacralizate şi descărcate, prin utilizare profană, de conţinutul puternic 

spiritual. Cheia forţei geometriei sacre este tocmai surprinderea tainică a potenţialului energetic şi 

spiritual nelimitat pe care o formă geometrică simplă o ascunde.  

Este de menţionat şi celebritatea formei piramidale care dă forţă şi trăinicie construcţiilor 

epocale din Egipt şi nu numai. De asemenea şi torul ale cărui 

proprietăţi sunt uimitoare. Astfel torul se generează din el însuşi 

prin rotire, se adună în el şi în acelaşi timp se desface, posibil 

chiar la infinit. Descoperit de ştiinţa modernă ca formă a câmpului 

magnetic este încă insuficient studiat şi utilizat pentru producerea 

energiei.  

În arhitectură şi construcţii, geometria sacră se dovedeşte 

un ajutor nepreţuit, anumite forme geometrice primare precum şi 

combinaţia dintre ele pot conferi construcţiilor robusteţe şi 

frumuseţe realizate chiar cu puţine materiale. 

Punctul - simbolul Unicului Dumnezeu  

Punctul este matematic un element fără substanţă şi formă pentru 

că nu are dimensiuni, este cărămida care stă la baza spaţiului şi 

totuşi nu este de găsit. Punctul este, însă,  originea oricărei forme 

de existență, din el evoluând toate liniile, toate formele, oricât de complexe ar fi. 
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Potrivit vechilor înţelepţi indieni, punctul nu numai că reprezenta esenţa oricărei stări de existenţă 

materială sau spirituală, dar însuşi Universul, în esenţialitatea sa şi, indiferent de scara de reprezentare, 

putea fi redus la un punct. 

Ca urmare, punctul a stat la baza apariţiei unui stil geometrico-arhitectural sacru, al carui termen de 

ordine a fost mandala. Punctul este centrul a tot ce există, toată creaţia gravitează în jurul lui. Este 

centrul simetriei, unificarea contrariilor, este sursa de unde totul ia naştere şi în care totul se întoarce, 

este locul de explozie şi implozie al Universului, este este simbolul conştiinţei supreme, nonformale şi 

forţa de legătură şi coeziune a toate câte sunt.  

Linia - simbolul Infinitului 

Linia este simbolul infinitului chiar dacă este situată între două puncte. Matematic, chiar şi linia 

limitată între două puncte este de fapt infinită deoarece conţine un număr infinit de puncte indiferent 

cât de apropiate sunt capetele. Demonstraţia acestei afirmaţii se face dacă împărţim linia în două, iar 

părţile rămase le împărţim din nou şi din nou, găsim de fiecare dată un punct în mijloc, putem repeta 

procesul la infinit. Fiind cel mai simplu element geometric după punct, linia are legatură cu esenţa 

manifestării formelor, stă la baza existenţei formelor. Fără ea, este imposibil de definit o formă. Este, 

de fapt, conturul fiecărei forme, delimitarea şi separarea între forme şi mediu.  

Linia verticală reprezintă simbolul înălţării, al ascensiunii către Divinitate, cea orizontală reprezintă 

orientarea către lume şi societate. Este un remediu bun pentru persoanele care se simt rupte de ceilalţi, 

de natură şi univers, conferă direcţie, astfel este benefică pentru cei care nu-şi găsesc calea. 

 Cercul - simbolul ciclurilor manifestării 

Cercul reprezintă manifestarea ciclică universală, eterna reîntoarcere, dinamismul, repetarea şi ritmul 

cosmic. În natură reprezintă alternanţa zi-noapte, a fazelor lunii, a anotimpurilor. Deoarece conţine un 

punct central, cercul are legatură cu esenţa Cosmosului, dar în acelaşi timp şi cu periferia prin 

circumferinţă. Din cauză că fiecare punct de pe circumferinţă este la egală distanţa de centru, reprezintă 

echilibrul, egalitatea. 

Triunghiul - simbol al focului 

Deoarece are trei vârfuri, triunghiul este în legătura cu cifra 3 şi cu Trinitatea Divină. In multe tradiţii 

spirituale creaţia este generată de trei aspecte fundamentale, a trei tendinţe: plus, minus şi neutru. Este 

un simbol al focului, al inteligenţei şi al gândirii pătrunzătoare. Dacă trunghiul este cu vârful în sus 

focalizează elanul şi energia în acea direcţie, ascendent, fiind totodată un simbol masculin. Triunghiul 

cu vârful in jos semnifică manifestarea, fecunditatea, este un simbol feminin.  

Baza trunghiului reprezintă stabilitatea, cele două laturi laterale conferă dinamism. Astfel, triunghiul 

conţine în acelaşi timp stabilitate, dinamism şi forţă de pătrundere. Triunghiurile cu baza mai mare 

induc o stare de stabilitate, în timp ce triunghiurile cu baza mai mică sugereaza o mişcare mai 

accentuată. 

Pătratul - simbol al stabilităţii şi al materiei 

Pătratul este o figură deschisă către spaţiul exterior prin toate cele patru direcţii. Se potriveşte perfect 

cu planul fizic cunoscut, planul cu 3+1 dimensiuni.Pătratul simbolizează stabilitatea, soliditatea, 

materia, geutatea şi inerţia. Prin liniile verticale, se poate spune ca pătratul are şi un aspect dinamic, 

orientat vertical. Pătratul oferă posibilitatea matematică de-a obţine prin împărţire şi configuraţii de 

numere, rezultate foarte precise, magice, cu efecte oculte tainice, care erau cunoscute foarte bine de 

magicienii şi iniţiaţii din trecut. Astfel, sunt cunoscute multe variante de pătrate magice, care se pot 

împărţi în serii uimitoare de numere.Din cauza că are toate laturile egale, pătratul conferă egalitate şi 

congruenţă. 

Rombul - simbolul unificării materiei cu spiritul 

Rombul este rerezentarea geometrică a unei legi universale Legea Corespondenţei formulată de Hermes 

Trismegistus prin "Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos şi ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este 

Sus". Rombul sincronizează activitatea emisferelor cerebrale. Deoarece rombul conţine simultan 

direcţiile vertical şi orizontal, se poate spune că este simbolul unificării materiei cu spiritul. Uneşte 

cerul şi pământul, direcţia de înălţare, aspiraţia către Divinitate precum şi direcţia orizontală,     
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orientată către materie. Deoarece vârfurile reprezintă extremităţile crucii, se poate face o legatură 

strânsă şi directă dintre cele două simboluri. 

Deşi are acelaşi număr de laturi congruente ca şi pătratul, rombul este o figură dinamică, generatoare de 

energie şi mişcare. Rombul este figura geometrică a vindecării. 

Pentagonul - simbol al perfecţiunii umane 

Deoarece pentagonul simbolizează perfecţiunea umană se 

poate spune că este o figură geometrică ce favorizează şi 

amplifică starea generală de sănătate şi îmbunătăţeşte 

imunitatea. Pentagonul cu vârful în sus este asociat cu forma 

corpului omenesc, simbolizând perfecţiunea umană. 

Pentagonul cu vârful în sus este simbolul aspiraţiei către înalt, 

al înălţării către Divinitate. Este plin de forţa spirituală, este 

complex şi dinamic. Pentagonul este inrudit geometric şi 

simbolic cu steaua cu cinci vârfuri. Unind toate vârfurile 

pentagonului se obţine steaua care este un puternic simbol 

magic. Inversată, steaua cu cinci vârfuri este un simbol negativ 

care canalizează energiile descendent.  

Pentagonul este figura geometrică de aur deoarece conţine în 

chip magic raportul de aur. Astfel, intersecţia diagonalelor unui pentagon generează proporţia de aur. 

Hexagonul - simbolul creaţiei şi al manifestării 

Hexagonul este format din două triunghiuri echilaterale, unul cu 

vârful în sus iar altul cu vârful în jos. Triunghiul cu vârful în sus 

este masculin iar cel cu vârful în jos este feminin, cele două 

fiind întrepătrunse, hexagonul simbolizează unirea masculin-

feminin. Hexagonul se poate obţine şi din floarea vieţii, astfel 

împrumută mult din simbolismul acestui bine cunoscut simbol. 

Hexagonul unifică polarităţile într-un mod foarte complex şi 

cuprinzător. Hexagonul este şi figura frumuseţii datorită 

alcătuirii estetice unice.Hexagonul este în legătură cu numărul 

şase care semnifică manifestarea. Conform cu geneza biblică, 

lumea a fost creată în şase zile.  

Hexagonul umple frumos şi într-un mod unic întreg planul, 

astfel, aşezând hexagoane pe fiecare latură se poate să ne 

extindem la infinit. Reţeaua astfel formată seamănă cu o 

ţesatură bine structurată, cu nivele întrepătrunse şi strâns unificate. Hexagonul are legătură cu reţelele 

moleculare, cu celulele şi cu formele de bază ale manifestării.Deoarece semnifică moleculele şi celulele 

de bază ale organismului poate ajuta orice proces de vindecare. 

Primul şi cel mai important ―principiu‖ al mandalei este principiul centrului: mandala este 

structurată în jurul unui centru. De altfel, în limba sanscrită cuvântul mandala înseamnă ‖centru‖, 

‖cerc‖ sau ‖ceea ce cuprinde‖. Centrul este figurat printr-un punct - focar care simbolizează sursa, 

originea tuturor lucrurilor, fiinţelor şi fenomenelor, sursă care este, de fapt, Conştiinţa Supremă sau 

Dumnezeu. Din punct de vedere al temporalităţii, centrul simbolizează prezentul sau momentul 

―acum‖. Cercul este fluxul etern al energiei cosmice care curge în interior şi exterior, la fel ca  

respiraţia şi expiraţia...  

Practica de a crea mandalele, ca o artă sacră şi ştiinţă spirituală a conştiinţei, provine din Ţara 

Sfântă, din India . În tradiţia hindusă Mandala ia forma de Yantra, a diagramei sacre destinată să 

ghideze meditatorul în a experimenta unitatea cu centrul.  

Mandalele tibetane de nisip sunt în mod tradiţional modele complicate şi de multe ori simetrice 

a formelor geometrice, cu figuri de divinităţi, şi imagini de icoane sacre sau spirituale. 
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Mandalele apar în modele complexe de artă islamică, în arta sacră a misticii creştine, în 

arhitectura sacră, peste tot în lume. Psihanalistul Carl Jung a văzut mandala ca "o reprezentare a 

inconştientului de sine", şi a crezut că tablourile sale de mandale i-au permis să identifice tulburări 

emoţionale. 

Mandalele de lumină ne oferă - prin energia lor - armonie pentru corp, minte şi spirit. Cu 

ajutorul lor ajungem în propriul nostru centru. Cu ajutorul lor ajungem în propriul nostru centru. Ele ne aduc 

liniştea interioară.  
Mandala este un desen în formă de cerc, cunoscută în culturile străvechi şi utilizată pentru puterile sale, 

în special cele de vindecare. Ele se regăsesc pe pereţii, pardoselile şi ferestrele bisericilor, templelor, 

palatelor. Acestea reprezintă geometria sacră - limbajul cosmosului. Un ochi atent le va descoperi în 

diversele forme din natură. 

Structura de bază a unei mandale dezvăluie:  

Lotusul central - simbolizând centrul fiinţei noastre; 

Palatul celest - simbolizând fiinţa noastră spirituală; 

Porţile - prin care parcurgem Palatul celest spre centrul fiinţei noastre. 

În unele culturi s-a păstrat până în 

prezent tradiţia desenării mandalelor în 

nisip, urmând a fi spălate de ape, spre a 

sugera caracterul trecător al aspectelor 

lumii materiale.În Tibet, pronunțat Mahn-

DAH-la, ceea ce înseamnă "casa" sau 

"palat", mandala reprezintă  reşedinţa  

divină a lui  Buddha. Există sute de 

mandale reprezentând diferite divinități  
tantrice, fiecare cu propriul set unic de 

detalii. Pentru practicant, mandala 

reprezintă activităţile dar şi învăţăturile 

divinităţii. Fie că e făcută din nisip, pânză, 

sau metal, mandala este folosită pentru a ajuta la vizualizarea acestor locuinţe.  

Mandalele de nisip sunt dintre cele mai minunate tipuri de mandale și sunt asociate cu cele mai 

profunde și elaborate ceremonii budiste din Tibet. Fiecare culoare, punct şi linie din Mandala reprezintă 

o parte esenţială a divinităţii şi filozofiei budiste. Fiecare componentă trebuie să fie plasată în exact 

acelaşi loc de fiecare dată când Mandala este construită.Creată în modul  tradiţional prevăzut de 

iconografia tibetană care include forme geometrice şi o multitudine de simboluri spirituale budiste 

istorice, mandala din nisip pictat este utilizată ca un instrument pentru consacrarea, sau binecuvantarea, 

pămîntului şi locuitorilor săi. 

Mandalele ne ajută să ne găsim echilibrul prin intermediul jocului cu forme şi culori. Cu 

ajutorul unui punct central, mandala ne permite să ne deschidem spre spiritual, să ne înţelegem eul 

interior şi să-l armonizăm cu lumea care ne înconjoară şi să evoluăm, astfel, ca indivizi. 

 

 

Bibliografie  
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DE LA PRACTICĂ, LA MATEMATICĂ 

 

Elev: Ştefan Mirel Nicu, clasa a VIII-a 

Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

Prof.coordonator: Viorica Ciocănaru 

 

 “Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.” 

                                                                                 (Grigore Moisil) 

 

În zilele noastre, oamenii se confruntă de multe ori cu situaţii în care: 

- parcele de pământ sub forma unor patrulatere convexe sunt acoperite cu două culturi diferite care 

trebuie să aibă arii egale; 

- diverse elemente de arhitectură interioară/ exterioară, de mobilier, etc. reprezintă suprafeţe plane 

patrulatere convexe fără axe de simetrie care trebuie, din considerente de ordin estetic,  să fie bicolore 

în mod egal. 

 Propun în cele ce urmează soluţia matematică, pe care am găsit-o în Didactica matematică de 

C.T. Dan şi S.T. Chiosa, la pg. 223-224, pentru rezolvarea practică a situaţiilor menţionate. 
Se consideră patrulaterul convex ABCD. Să se determine locul geometric al punctelor M din 

interiorul lui ABCD pentru care:  S MBCD = S MBAD. 

Pentru rezolvare se consideră P mijlocul diagonalei  AC. 

Din AP = PC rezultă S Δ ABP = S Δ BCP  şi  S Δ APD = S Δ PCD, deci  S PBAD = S PBCD.  

Punctul P aparţine locului geometric. 

Se consideră  un punct M cu proprietatea că  S MBCD = S MBAD. 

Din relaţiile S MBCD = S Δ BCD − S Δ BDM  şi  S MBAD = S Δ ABD + S Δ BDM  se obţine:  

2 S Δ BDM = S Δ BCD - S Δ ABD. 

Deoarece  S PBAD = S PBCD  în mod analog se obţine că  S Δ PBD = S Δ MBD.   

Un punct interior patrulaterului ABCD aparţine locului geometric dacă şi numai dacă  S Δ PBD = 

S ΔMBD. Deci locul geometric este segmentul obţinut prin intersecţia dintre dreapta care conţine P, 

paralelă cu BD şi interiorul patrulaterului ABCD. 

Dacă se aplică din nou procedeul utilizat în rezolvarea problemei în patrulaterul convex ABMD, 

se poate împărţi suprafaţa iniţială ABCD în trei suprafeţe din care două să aibă arii egale iar a treia să 

fie suma celor două. 
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BASM MATEMATIC 

Elev: Baciu Cosmin, clasa a VI-a  

Şcoala Gimnazială Pietroasele - Buzău 

Prof.coordonator: Pârvan Manda   
 

      A fost odată un împărat puternic şi mare care trăia în linişte şi armonie cu supuşii săi. Dar într-o 

zi acesta se îmbolnăvi şi oricât de multe leacuri a încercat, toate au fost în zadar. Atunci Făt - Frumos, 

fiul său cel mic, a hotărât să plece pe tărâmul zmeilor şi să îi aducă licoarea tămăduitoare.                             

      În prima zi a mers 127 km spre miazănoapte, 1324,1 hm spre apus şi încă 10 345 

dam spre miazăzi. Spre seară, după acest drum lung de ______  km, a ajuns la casa Sfintei 

Vineri unde a cerut găzduire. Drept plată, aceasta i-a cerut ajutorul să-şi împrejmuiască cu 

plasă din sârmă grădina dreptunghiulară de lungime 28 m şi lăţime cu 340 cm mai mică. I-au 

ajuns oare 105 m de plasă, dacă poarta avea 1,10 m ?       

     A doua zi, Făt Frumos a pornit din nou la drum. Spre prânz a ajuns la 

curtea împăratului Roşu unde erau în toi pregătirile pentru nunta fiului său. 

Deoarece vinul era depozitat într-un vas paralelipipedic de dimensiuni 1,8 m, 15 

dm, 120 cm, pivnicerul îl îmbuteliază în sticle de 0,75 l fiind astfel necesare  un 

număr de ------------   sticle.   

     Din amestecul a 250 g făină, 150 g zahăr, 100 ml lapte cu alte ingrediente, cofetarul palatului 

poate prepara 5 prăjituri. Pentru că la ospăţul de nuntă este nevoie de 400 de prăjituri, au fost aduse 

21kg de făină, 12,5 kg zahăr şi 16 l lapte. Verificaţi dacă aceste cantităţi sunt suficiente. 

     Pentru a asista la ceremonie, vărul socrului mare, Verde Împărat, a plecat de acasă miercuri 

dimineaţă, la ora 7 30 şi a ajuns vineri, la ora 14 45 , făcând astfel o călătorie de --------  zile -----  ore -----

--------- minute.  

     Luându - şi rămas bun, Făt Frumos a pornit din nou la drum. Într-unul din sate l-

a întâlnit pe Dănilă - Prepeleac care îşi pava aleea din faţa porţii cu dale în formă de 

pătrat cu latura de 30 cm. Dalele erau aşezate în 42 de rânduri a câte 12 plăci fiecare. 

Câţi m² avea aleea lui Dănilă - Prepeleac ?  

     După încă două zile şi două nopţi, a ajuns în sfârşit la sălaşul zmeilor. Cheia de 

la licoarea fermecată se afla într-un seif al cărui cifru îl putea afla numai dacă reuşea să treacă de trei 

probe, rezolvarea unor probleme. Astfel:  

     Primele cifre ale codului sunt  rezultatul problemei următoare: 

    Problema 1: Setilă toarnă 0,75 l de apă într-un bidon ce are forma unui cub cu muchia de 10 

cm. De câţi cm 3 de apă este nevoie pentru ca bidonul să fie plin ?   

 Următoarele cifre ale codului sunt date de răsturnatul rezultatului obţinut la problema 2: 

    Problema 2: Prâslea cel Voinic a cules 15 lăzi cu mere din pomul aflat în grădina tatălui său. Ştiind 

că lada goală cântăreşte 200 g, iar lada plină are 22 kg, ce cantitate de mere a cules Prâslea ? 

 Ultimele cifre ale codului sunt egale cu pătratul rezultatului problemei 3:      

    Problema 3: Harap – Alb şi Balaurul cu trei capete se iau la întrecere. Ei pleacă 

din acelaşi loc dar în sensuri opuse, în jurul unui teren în formă de dreptunghi 

având lungimea de 42 m şi lăţimea de 18 m. Harap –Alb parcurge 0,6m într-o 

secundă, iar Balaurul parcurge 1,8 m într-o secundă. La cât timp după pornire se 

întâlnesc cei doi ?                                                       

     Făt - Frumos s-a dovedit meşter în ale matematicii şi a trecut cu bine de cele trei probe. După ce a 

aflat cifrul cufărului din odaia zmeilor, a luat licoarea şi a pornit înapoi spre împărăţia părintelui său. 

Bătrânul împărat a băut leacul adus de feciorul lui cel iscusit şi pe dată vindecat, a poruncit ospeţe mari 

în întreaga împărăţie.  

    Iar eu am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa!                                                                                         
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MATEMATICĂ ŞI POEZIE (ESEU) 
 

 Elev: Petrică Lavinia,clasa aVII-a   

Şcoala Gimnazială Nr.1 Popeşti, judeţul Giurgiu 

Prof.coordonator: Oprea Elena 
 

Motto:Fie să-mi clipească vecinice, abstracte, 

Din culoarea minţii, ca din prea vechi acte. 

Eptagon cu vârfuri stelelor la fel. 

Şapte semne, puse ciclic: 

 

(Ion Barbu, Incheiere) 
 

 După cum am citit în diferite cărţi de critică, pe care mi le-a recomandat profesoara de limba si 

literatura română de la şcoală, mentorul Cercului de Literatura Dexter, am observat că Ion Barbua 

fostdisputat de două domenii ale spiritului care rareori se conjugă:Poezia şi Matematica, şi că acesta a 

reuşit în mod surprinzător să fie un poet şi, după cum spun matematicienii, să fie şi un mare creator în 

sfera algebrei. 

Interferenţa poeziei cu matematica a fostexplicată de poetul însuşi încă din 1929: 

„Oricât s-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[…]‖. Ca şi în geometrie, înţeleg prin poezie 

o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existenţă. Pentru mine, poezia este o 

prelungire a geometriei, aşa că, rămânand poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei.‖ 

Poezia lui Barbu e foarte simbolică, surprinde adesea în figurile geometrice, în numere, în unele mituri, 

o posibilă ordine universală, un cosmos gândit şi contemplat sub specia formelor elementare şi 

liniilor.Prin cultura lui, Ion Barbu are obsesia matematică şi în paginile sale se adună toate figurile şi 

expresiile specialităţii ( durerea divizată, capetele - ovaluri, ochii în virgin triunghiul, pătratul zilei, 

unghiu ocolit de praf, la conul acesta de seară, ceasul vertical) ajungându-se până la kabbalistica 

geometrică pe care am trecut-o în motto. 

La o lectură mai atentă a „poetului-matematician‖ se observă că poetica acestuia este dominată 

de „trei mituri centrale‖: Mitul Soarelui, Mitul Nunţii şi Mitul Oglinzii. Observaţii originale sunt şi în 

privinţa celor trei culori-simbol ce revin obsedant, cu un rol funcţional, determinant ca: Albastrul 

(culoare de o puritate fascinantă, viriginală, care păstrează nealterată semnificaţia abstractă). 

Galbenul (care poartă însine calm adânc, triumfător, al împlinirii setei de absolut, de esenţe) şi 

Verdele (care realizează fuziunea între Albastru şi Galben, între puritate şi cunoaştere deplină, 

simbolizând împlinirea „nunţii” dintre Om şi Soare, dinspre om şi esenţa lui spirituală. 

Pornind de la aceste idei putem afirma că Ion Barbu este un matematician al delirului, înzestrat 

cu un spirit vizionar scentist. 

El a transferat în lirică şi un anume spirit al gândirii matematice după parerea mea, a transformt 

cuvântul într-un simbol matematic, l-a învestit cu mai mult mister decât înainte. Matematica este 

singura ştiinţă perfectă, a certitudinilor absolute. Gândirea matematică este un tip de gândirecare 

reflectă creaţia. Poezia lui Ion Barbu,este foarte vitală şi foarte cerebrală în acelaşi timp, este o poezie 

lipsită de dimensiunea tragicului, dimensiune fundamentală a artei supreme...  
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Ion Barbu reprezintă pentru poezia română un punct de mare altitudine, de mare originalitate, 

ermetică, cu limbaj criptic, eminamente abstractă, cu un stil eliptic, viziune intelectualizată, dominată 

de pitagorism poetic. 
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                                                        Măsurarea timpului 

 

Elev: Răducanu Ana-Maria, clasa a V-a  

Școala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploiești 
Prof.coordonator: Dracinschi Nicoleta-Ionela 

 

    Motto: ‖ Timpul este marea artă a omului.” 

Napoleon 

 

  „Ca să învingi timpul , trebuie să stăpâneşti secunda‖ remarcase odinioară Voltaire. 

        Două secole mai târziu, constatăm cu toţii, că această precizare ne obsedează spiritul , pentru că 

astăzi , mai mult ca oricând , viața fiecăruia este ritmată de intervale ale 

timpului care se scurge implacabil. 

        La ora fixată trebuie să luăm trenul sau avionul, la o oră stabilită 

trebuie să ajungem la școală sau la locul de muncă .Am înțeles cu toții 
importanţa unei sutimi de secundă într-o cursă de alergări sau într-o 

―coborâre‖, la un concurs de ski. Toţi trebuie să gospodărim timpul, 

deoarece ―cine nu cunoaște prețul timpului, nu este născut pentru mileniul 

trei ―, am putea să-l parafrazăm pe Vauvenargues. 

         Diviziunea timpului 

      Măsurarea timpului a însoţit din cele mai vechi timpuri istoria omenirii. 

Vechii egipteni calculau deja , acum patru mii de ani , datele ciclului lunii 

pentru a anticipa revărsările Nilului, aducătoare de belşug. 

      Anul Mesopotamian începea o dată cu echinocțiul de primăvară și avea 

luna de 20 sau 30 zile și săptămâna de 7 zile. 

      O eră, de exemplu, este un interval de timp care debutează cu un fapt 

marcant. Au trecut doar câțiva ani de când omenirea a ajuns în anul 2001 al 

Erei Creștine. 

     Un an, pentru Pământ este timpul parcurs de planeta noastră într-o rotație 

completă în jurul Soarelui. An vine de la latinescul annus care înseamnă inel 

și evocă ideea de ciclu al anotimpurilor, cu efecte primordiale în viața 

oamenilor. 

    Anul a fost împărțit în cicluri lunare, intervalul de timp dintre două luni 

pline. Astăzi, anul are 12 luni, adică 365 zile (sau 366 când este un an 

bisect). 

    Organizarea săptămânii într-un ansamblu de 7 zile a fost adoptată în secolul al 3-lea după Isus 

Hristos, în baza principiului creștin: 6 zile de muncă plus o zi de odihnă. 

     Diviziunile oră, minut, secundă au apărut treptat și au corespuns nevoilor din ce în ce mai mari de 

precizie ale oamenilor. 

     Astăzi, secunda a devenit unitate de bază de măsurare a timpului în sistemul international de unități. 
Măsurarea intervalelor de timp 

     Necesitatea calculării duratei unor ocupații ca munca pământului, lupta contra frigului, strategiile 

războinice, au impus inventarea de dispositive și mecanisme pentru măsurarea timpului. 

     Hipparc a fost primul care între 160—125 î.Hr. a calculat cu precizie durata unei rotații a 

Pământului în jurul Soarelui: 365,25 zile. 

     Mai târziu, mayașii au calculate cu o incredibil de mică abatere, anul astronomic: 365, 2420 zile fată 

de 365, 2422, cel real. 
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     Cadranul solar,clepsidra, candela au apărut în timpurile cele mai vechi. Între sec. 2 î.Hr. și 13 d.Hr. 

s-au utilizat orologiile cu apă, în care ridicarea si coborârea flotoarelor puneau în mișcare mecanisme, 

uneori foarte complicate. 

 

 
 

     Primele ceasuri mecanice au apărut în Europa în secolul al XV-lea, probabil ca urmare a povestilor 

care circulau despre existența unor asemenea instrumente în China. Ele erau atașate de o greutate a 

cărei căderea era controlată de un mecanism cu clichet. 

     În 1657, Huygens, un matematician, construiește un orologiu în care sistemul oscilator este asigurat 

de o pendulă și pe care contemporanii l-au botezat simplu: pendulă. 

     Răspunzând nevoii de precizie, în 1682, apare primul-ceas echipat cu minutar. 

     Dar invențiile n-au încetat să apară: cronometrul, ceasul de mână, ceasul cu cuarț. 
     O ultimă realizare în materie: ceasul cu diode luminiscente, apoi cu cristale lichide, pe care-l poartă 

acum la mână mai toți elevii. 

           Curiozități 
Știați că pe data de 24 aprilie 1902 ora 10 și 40 minute s-au împlinit un miliard de minute de la 

nașterea lui Isus Hristos? 

Cel mai lung an înregistrat de istorie a fost anul 46. Ca urmare a introducerii de către Cezar a 

anului iulian, și a punerii lui de accord cu sezoanele, acest an a avut 445 de zile? 

Calendarul care are la bază anul nașterii lui Hristos a fost introdus în 525? 

Cel mai scurt an cunoscut de istorie este anul 1582, care a avut numai 354 zile, an în care la 

sfatul astronomului Cristoph Clavius, papa Grigore al XIII-lea reformează calendarul, sărind peste 

zilele aflate între 4 si 15 octombrie. În noul calendar, gregorian, anii care se termină cu 00 nu sunt 

bisecți. 

Aforisme despre timp și scurgerea lui 

Punctulitatea este politețea regilor. (Ludovic al 14-lea) 

Cei care întrebuințează rău timpul sunt cei dintâi care se plâng că este scurt.(La Bruyere) 

Timpul este un mare dascăl. (Din întelepciunea popoarelor) 

Nu-i crimă mai mare ca timpul pierdut. (Michelangelo) 

„Cu mâine, zilele-ți adaugi 

Cu ieri,viața ta o scazi 

Și ai cu toate astea-n față 

De-a pururi ziua cea de azi.‖   (Mihai Eminescu) 

Cine are un ceas știe cât e ora. Cine are două ceasuri niciodată nu știe cu certitudine. (Din legile lui 

Murphy) 
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Alte semnificații ale cuvântului timp: 

În gramatică: categorie gramaticală specifică verbului, cu ajutorul căreia se specifică momentul 

în care se petrece acțiunea; 

În muzică: fiecare din părțile care alcatuiesc o măsură;  

În informatică:  timpul de acces- timpul care se scurge între lansarea unei operații de căutare și 
obținerea primelor informații căutate; 

Mass-media: timp de antenă - durată determinată a unei emisiuni (radio, TV) difuzată într-un 

cadru programat; 

Meteorologie: starea atmosferei într-un loc și într-un moment dat; 

Motoare: fiecare din fazele ciclului unui motor termic; 

Sport: durata cronometrată a unei curse. 

    Glume  

Einstein a fost întrebat la o recepție, de sora unui om de afaceri: 

 - Dumneavoastră care știți atâtea lucruri, în atâtea domenii, puteți să-mi explicați diferența 

între timp și eternitate? 

- Desigur,  eu aș avea timp să vă explic, dar v-ar trebui o eternitate ca să înțelegeți! a răspuns 

mucalit savantul. 

 

- Această unealtă de piatră are vârsta de un milion, 11 ani și 5 luni, spune  cu siguranță ghidul 

Muzeului de Antichități. 
- Formidabil, dar cum știți o asemenea precizie? se minunează unul dintre vizitatori. 

- Nimic mai simplu. Când m-am angajat, acum 11ani și 5 luni, unealta avea o etichetă pe care 

scria: vechime un milion de ani.... 

   

  Probleme 

1) Când la București este ora 13, la Tokyo este ora 20. Ce oră este la 

București, când la Tokyo este ora 6.? 

2) Când la New-York este ora 8 seara , la București este ora 2. Ce oră 

este la New-York când la București este ora 11? 

3) Dacă veți adăuga jumătate din timpul cât a trecut de la miezul 

nopții până la ora întâlnirii, la un sfert din timpul cât va trece de la ora 

întâlnirii până la miezul nopții următoare, veți afla ora la care a avut 

loc întâlnirea. 

4) Un bunic are atâția ani câte luni are nepotul său, iar suma vârstelor lor 

este 78 de ani. Câți ani are bunicul? 

5) Un frate îi spune sorei: 

  -Când mătușa ta a avut tot atâția ani cât aveam noi împreună, tu aveai atâția ani cât am eu acum. 

-Când mătușa ta a avut atâția ani cați ai tu acum, atunci tu......Puteți completa fraza? 

6) Doi oameni pleacă din A și din B unul în întâmpinarea celuilalt cu viteze constante, dar diferite între 

ele. După întâlnire, pentru a ajunge la punctul terminus, unuia i-a mai trebuit 16 ore, iar celuilalt 9. De 

cât timp a avut nevoie fiecare pentru a ajunge la drumul dintre A și B? (problema lui Lewis Carroll) 

7)  La 26 mai 1976 vârsta lui Lucian era 55/74 din vârsta fratelui său, Ioan. În iulie anul următor ea nu 

mai era decât 7/9 .  Găsiți data de naștere a lui Ioan. 

8) În cursul unei călătorii am observat, că din cauza diferențelor de temperatură ceasul meu (încă 

mecanic!) o ia înainte cu ½ minute ziua și rămâne în urmă cu 1/3 minute noaptea. Presupunând că la 1 

octombrie am „reglat‖ ceasul, pe ce dată voi avea 5 minute de avans? 

47 



 

9) Făcând observații de-a lungul unei perioade de câteva zile, s-a constatat că în niciuna din zile nu a 

plouat dimineața si seara. A plouat în total în 9 zile și nu a plouat în 7 dimineți și în 6 seri. Câte zile a 

durat observația?  

10) În anul 1932, un tânăr a împlinit atâția ani cât numărul format din ultimile două cifre ale anului 

nașterii sale. În același an, 1932, bunicul tânărului a împlinit atâția ani cât exprima numărul format din 

ultimele două cifre ale anului nașterii sale. Cu câți ani este mai în vârstă bunicul decât nepotul? 

11) O lucrare a fost începută după ora 4  după-amiază și terminată după ora 7, acele ceasornicului la 

începutul și la terminarea lucrării schimbându-și locurile.Cât a durat lucrarea? 

12) O problemă de odinioară. La 8 seara am aprins două lumânări de aceași lungime, una mai groasă 

(din acelea care ard în 5 ore) și una mai subțire (din acelea care ard în 4 ore). Înainte de a mă culca, le-

am stins și a doua zi dimineață am constatat că din lumânarea mai groasă a rămas un rest de 4 ori mai 

lung decât din cea subțire. La ce oră credeți că m-am culcat? 

13) O problemă serioasă . O femeie își sărbătorește  a șaptea aniversare a zilei sale de naștere. Fetița ei 

în vârsta de șapte ani are ochii verzi. Câți ani are femeia? 

 

Bibliografie:   

*I. Dăncilă- ‖Matematica distractivă pentru clasele V-VI ‖, Editura Sigma, București, 1999 

* G. Polya –‖Descoperirea în matematică ”, Editura Științifică, București, 1974 
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FORMULA ZÂMBETULUI PERFECT ŞI ALTE APLICAŢII 
 

Elev: Duţă Diana, clasa A VII-A A  

Şcoala Gimnazială Nr.24, Bucureşti 

Prof.coordonator: Corina Băciucu 

 

            Tariq Idris, un celebru dentist şi cosmetician dentar din 

Anglia, a descoperit cu ajutorul matematicii zâmbetul perfect. 

            Seria de numere care l-a ajutat, cunoscută sub numele de 

seria Fibonacci, a stat la baza multor lucrări din artă si arhitectură 

şi recent si-a recâştigat celebritatea datorită best-sellerului ―Codul 

lui Da Vinci‖ de Dan Brown, unde joacă un rol cheie.       

              Această serie matematică, nanotehnologia, laserele si software-ul au fost elementele care l-au 

ajutat să descopere formula matematică a zâmbetului perfect. Ideea i-a venit de la fotografiile 

pacientilor în care a comparat proportiile dintilor, zâmbetul si linia gingiilor. Văzând imperfectiunile 

care se regăseau la pacienti, s-a gândit că ar putea să găsească forma zâmbetului ideal cu ajutorul 

raportului de aur din seria Fibonacci. 

             Cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor au reflectat mult timp asupra acestui raport şi 

a proprietătilor sale deosebite. 

             “Identificând unde zâmbetul se îndepărta de raportul de aur, am analizat cum aş putea ajusta 

dintii si gingiile pentru a se încadra in proportia corectă”  a declarat Idris. 

           Insă, formula Fibonacci nu a fost suficientă, aşa că Tariq Idris a apelat si la alte tehnologii.  

Formula specialiştilor este bazată pe o serie de proportii matematice. Astfel, lătimea ideală a 

zâmbetului trebuie să fie mai mare decât jumătate din lăţimea feţei, iar colţurile gurii trebuie să fie 

simetrice de o parte si de alta a liniei mediane a obrazului. Rândul de dinţi de sus trebuie să se vadă 

foarte bine, în timp ce dinţii de jos trebuie să fie putin vizibili. Dinţii trebuie să fie drepţi, fără semne de 

restaurare artificială. Dinţii din faţă trebuie să se vadă mai mult decât dinţii din părţile gurii, în mod 

proporţionat. Lăţimea dinţilor centrali trebuie să fie echivalentă cu 80% din înăltimea acestora şi, nu în 

cele din urmă, pentru a evita un "zâmbet de cal", gingiile trebuie să se vadă foarte putin. 

Dar cine a fost de fapt, Fibonacci? 

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

Evului Mediu. 

            S-a născut în Pisa, oraş italian faimos pentru  turnul său înclinat, care parcă stă să cadă. Tatăl 

său a fost ofiţer vamal în oraşul din Africa de Nord numit Bougie,aşa încât Fibonacci a crescut în 

mijlocul  civilizaţiei nord-africane, făcând, însă, multe călătorii 

pe coastele Mediteranei. A cunoscut, astfel, mulţi negustori arabi si indieni şi a deprins ştiinta lor 

aritmetică, precum si scrierea cifrelor arabe. Fibonacci este cunoscut ca fiind unul dintre primii care au 

introdus cifrele arabe în Europa, cifre pe care le folosim şi în zilele noastre : 0, 1, 2, 3, ... , 9.              

         Ceea ce l-a făcut faimos pe Fibonacci, nu au fost teoremele abstracte ci aplicaţiile practice şi 

soluţiile găsite de el la diverse probleme matematice. El este cunoscut in lumea matematicii datorită 

şirului de numere pe care il numim ―şirul lui Fibonacci".  Denumirea actuală de Sirul lui Fibonacci a 

fost dată pentru prima oară de către matematicianul francez Edouard Lucas, în 1870.  

          Fibonacci este cunoscut pentru introducerea sistemului zecimal în matematică şi a introducerii 

cifrelor arabe în locul cifrelor romane. El a introdus linia orizontală la fracţii semnul pentru rădăcina 

pătrată a fost introdus tot de către Fibonacci. 

    Şirul este 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... În acest şir fiecare număr este suma celor două 

numere care îl preced (de exemplu, 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2 etc.). Spunem atunci că şirul lui 

Fibonacci este un şir recursiv de numere. 
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        Pe scurt, şirul lui Fibonacci se obţine: pornind de la 1, următoarele numere apar ca suma celorlalte 

două din urmă, considerând 0 înaintea lui 1. Şirul apare 1, 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 

8+5=13 şi tot aşa. Reprezentând geometric şirul, alegem două numere (ex.13 si 8) şi formăm un 

dreptunghi. In interiorul acestui dreptunghi, fiecare număr al lui Fibonacci dinaintea lui 13 formează 

latura unui pătrat. Daca trasăm un fel de diagonală, curba pornind de la 1 spre 8, obţinem o spirală care 

se regăseşte în natură şi în Univers sub diverse forme. 

         Totodată, se constată că dacă se face raportul a doi termeni consecutivi ai şirului ( ), exceptându-l 

pe primul, se obţine un alt şir care converge către un alt faimos număr, numărul de aur phi, φ. 

 
          Numerele Fibonacci apar în structurile biologice, cum ar fi dispunerea ramurilor copacilor, 

aşezarea frunzelor în jurul tulpinii plantelor, spiralele cochiliilor, aranjamentul unui con de brad, 

desfăşurarea ramurilor unei ferigi, aspectul unui ananas etc. 

         Corpul uman creşte după aceste numere; considerând unghia de la mijlociu drept 1, falanga 

distală este de 2 ori mai mare, cea mijlocie de trei ori, cea proximală de 5 ori, metacarpianul de 8 ori. 

Mâna este 1, antebraţul 2 iar braţul 3. 
 

DESPRE NUMĂRUL DE AUR  (Proporţia divină) 

         Istoria celebrului număr de aur, φ, se pierde în timpuri străvechi, paternitatea sa nefiind atribuită 

nimănui. Omul a utilizat instinctiv, poate dintr-un simţ al armoniei, acest  

număr în diverse realizări practice, în construcţii sau în artă. Notaţia simbolică a numărului φ, provine 

de la iniţiala sculptorului antic grec Fidias care a folosit proporţia de aur în sculpturile sale.         

         Numărul de aur, denumire dată de Leonardo da Vinci (1452 – 1519), a apărut în încercarea 

matematicienilor de a împărţi un segment de dreaptă în medie şi extremă raţie, iar fascinaţia numărului 

consta de fapt, în armonia şi echilibrul raportului pe care îl reprezintă, raport care se regăseşte şi în 

legea creşterilor organice.   

         Numărul de aur φ este  raportul care rezultă când un segment de dreaptă este împărţit în două 

părţi, astfel încât raportul dintre întregul segment şi segmentul mai mare să fie egal cu raportul dintre 

segmentul mai mare şi cel mai mic rezultat.   

La sfârşit... puţină poezie! 

EMINESCU ŞI FIBONACCI  
Cu MÂINE zilele-ţi adaugi, 

Cu IERI viaţa ta o scazi, 

Şi ai cu toate astea-n faţă 

De-apururi ziua cea de AZI. 

        Dacă notăm cu F(n-1), F(n), F(n+1), trei zile consecutive, 

IERI, AZI şi MÂINE, strofa citată ne permite să scriem: 

F(n) = F(n+1) – F(n-1) 

                               Sau: 

F(n+1) = F(n) + F(n-1) 

şi reprezintă relaţia de recurenţă a şirului lui Fibonacci.... 
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                               MANDALA 

 

Elev: Asofiei Anton-Vasile, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială nr.3 Baia, structura Bogata, jud.Suceava 

Prof. coordonator: Alexandru Elena-Marcela 

 

 Mandala este o reprezentare grafică a centrului (Sinele la Jung). Ea 

poate apărea în vise şi viziuni sau poate fi creată spontan ca operă de artă. Ea 

este prezentă în reprezentările culturale şi religioase.  

 Exemple de mandala există în toate culturile vechi. O găsim în 

creştinism sub forma frescelor cu imagini animaliere reprezentînd pe 

apostoli (şi zodiacul). Zodiacul astrologic şi versiunile lui sunt exemple de mandala. De asemenea, în 

practicile spirituale indiene sau panindiene găsim exemple fascinante de mandala, cu simboluri ale 

panteonului local. 

 În practicile yoga mandala poate fi un suport pentru meditaţie sau o imagine care trebuie 

internalizată prin absorbţie mentală. Această imagine organizează energiile şi forţele interioare ale 

adeptului şi le pune în relaţie cu eul său. 

 În general, o mandala este o figură geometrică - pătrat sau cerc, abstractă şi statică, sau o 

imagine vie formată din obiecte şi/sau fiinţe.  

n visele noastre mandala indică fenomenul de centrare a psihicului individual în care eul îşi reconsideră 

poziţia (dominantă) prin asimilarea conţinuturilor inconştientului colectiv (simboluri sau imagini 

arhetipale ). În visele moderne o mandala poate fi un dispozitiv electronic sofisticat - un ceas 

electronic, de exemplu - o maşinărie circulară. OZN-urile văzute pe cer sînt şi ele de cele mai multe ori 

simboluri de mandala.(1) Alte imagini de mandala pot fi fântânile circulare, parcurile şi aleile lor 

radiale, pieţe pătrate (squaruri), obeliscuri, clădiri în formă circulară sau pătrată, lacuri, fluvii (reţele de 

apă radiale). 

 În terapia jungiană, care include eliberarea şi trăirea imediată a conţinuturilor inconştientului 

colectiv, se foloseşte adeseori desenul spontan al mandalelor. Există o mulţime de ilustraţii care atestă 

această tehnică practicată de însuşi Jung. 

Jung despre mandala: 

 Mandalele mele erau criptograme privitoare la starea sinelui care mi se prezenta mereu alta, 

zilnic. În ele am văzut sinele - adică, întreaga mea fiinţă - activând. Mai precis, la început abia 

întrezăream semnificaţia lor; dar mi se păreau în cel mai înalt grad importante şi le-am păstrat ca pe 

nişte perle preţioase. Aveam sentimentul clar că ele erau ceva central iar, cu timpul, am căpătat prin 

ele o concepţie vie despre sine. M-am gândit că sinele este ca o monadă care sunt eu - lumea mea. 

Mandala reprezintă această monadă, şi corespunde naturii microscopice a psihicului. (Memories, 

Dreams, Reflections, Vintage Books, 1989, p. 196). 

 

Bibliografie: http://www.carl-jung.info/mandala.html 
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