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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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INEGALITATEA LUI BERNOULLI 

Elevi: Dobre Luiza& Munteanu Robert – clasa a X-a 

Colegiul „SpiruHaret” Ploieşti -Prahova 

Prof. coordonator: Badea Ion 

 

Jakob Bernoulli s-a născut la data de 27 decembrie 1654 în orașul Basel 

într-o familie de matematicieni.La 21 de ani obține doctoratul în teologie.Din 

1682 se dedică complet matematicii. În 1687 a fost numit profesor la 

Universitatea din Basel.Înaceastă calitate, împreună cu fratele mai tânăr, 

Johann Bernoulli studiază calculul infinitezimal a lui Gottfried Leibniz.În 

1696, devine membru al Academiei de Științe din Paris, iar în 1701 al 

Academiei din Berlin. 

Acesta a contribuit în mod semnificativ la: 

♦dezvoltarea teoriei probabilităților; 

♦a formulat legea numerelor mari; 

♦dezvoltarea calculului variațional; 

♦calcul integral: a reușit să integreze funcțiile raționale; 

♦ studiul șirurilor și seriilor: a ajuns la noi rezultate privind seriile divergente, a elaborat două noi 

metode de însumare a seriilor armonice; 

♦este fondatorul teoriei ecuațiilor diferențiale; 

 Jakob Bernoulli este cel care a introdus în 1694 noțiunea de funcție. De asemenea, a luat în 

considerare o variabilă independentă x, notație consacratăși astăzi. Tot lui îi aparține și noțiunea de 

integrală și de calcul integral. 

 În urma cercetărilor sale asupra șirurilor a ajuns la inegalitatea care îi poartă numele:   

Inegalitatea lui Bernoulli 

Forma generală :    

Inegalitatea poate fi demonstrată în felul următor : 

Pornind de la inegalitatea :      N 

După ce aducem la același numitor : 

           (     

Din inegalitatea :  

Dând valori pe rând lui n de la 0 până la (n-1) ajungem la : 

 n=0 ;  

 n=1 ;  

 n=2 ;  

 .......... 

 n-1    ;  

Prin înmulțirea acestor inegalități obținem: ...  

    După simplificări în membrul drept ajungem la :    

      Această inegalitate este adevarătă pentru orice  si . Egalitatea are loc dacă și 

numai dacă      .  

Inegalitatea lui Bernoulli dă rezultate mai ales când  este apropiat de 0 . 
 

Aplicații: 

Problema 1 : Demonstrați că pentru orice  ,avem     
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Soluție :  
Cu inegalitatea lui Bernoulli avem:  
 

Problema 2 :  

 Demonstrați că pentru orice  avem : 

a)   

b)  

Soluție : 

a) Aplicând  inegalitatea lui Bernoulli obținem :  

b)  

Prin ridicare la n obținem : . 
 

Problema3 : 

Arătați că :  , unde  N și  . 

Soluție :  

Prinaducere la același numitoravem :  

După simplificăriobținem : . 
 

Problema4 : 

Arătați că :  , unde  N și  . 

Soluție :  

Prinaducere la același numitor ajungem la :  

După simplificăriobținem: . 
 

Problema 5 : 

  Se consideră numărul  Demonstrați că . 

Soluție :  

  Prin ridicare la puterea a zecea obținem :  
 

Problema 6 : 

Arătați că pentru orice număr natural avem :  

Soluție :  

 Cu inegalitatea lui Bernoulli , pentru orice  avem :   

 Prin înmulțirea inegalităților de acest tip :  

 

 

       ......  

 

 După simplificări : ...  
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ANALIZA STATISTICĂ ÎN BIOLOGIE PRIN PRISMA MATEMATICII 

Elev: Lupoae Laurenţiu Alexandru, clasa a X-a 

Colegiul Naţional ,,Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Daniel Seria 

 

1.Introducere. Generalităţi 

Nichita Stănescu spunea „N-ai cum să vezi zâne, dacă nu eşti zânatec”. Parafrazându-l, am 

putea spune ―n-ai cum să vezi logic, dacă nu vezi matematica‖. Căci ce altceva este matematica decât 

un exerciţiu al minţii, pregătitor pentru marile probleme ale vieţii, ale profesiei, ale carierei? Ce altceva 

poate fi matematica decât saltul peste timp, de la stadiul de gândire empirică,ineficientă la gândirea 

euristică, făuritoare de creaţii noi? Ce altceva poate fi matematica decât tiparul în care vom turna 

forma personalităţii noastre viitoare? 

Matematica a câştigat şi şi-a menţinut o poziţie excepţională între ştiinţe pentru că rezultatele 

sale sunt obţinute dintr-un număr mic de axiome (mai mult sau mai puţin evidente) printr -un lanţ de 

raţionamente. Deoarece e bazată pe o logică impecabilă, matematica furnizează ştiinţelor naturale un 

grad înalt de securitate (şi claritate) care altfel nu poate fi atins. Din acest motiv, tratarea riguros 

matematică a acestora este de dorit şi se realizează ori de câte ori e posibil. Mai mult decât atât, 

matematica este un mijloc de comunicare între oameni de ştiinţă şi ingineri de diverse specialităţi. Ca 

rezultat, dacă o anumită ramură a ştiinţei este prezentată în formă riguros matematică, accesibilitatea şi 

audienţa ei sporeşte. 

Deşi dezvoltarea biologiei nu a fost influenţatǎ în mod esenţial de 

dezvoltarea matematicii, în ultimele decenii este recunoscută importanţa 

completării studiului descriptiv al unor fenomene sau mecanisme biologice cu 

aspecte legate de prelucrearea şi interpretarea d atelor obţinute. Cea mai 

avansată formă a folosirii matematicii în biologie este biologia matematică.Ea 

îşi propune modelarea matematică a proceselor biologice şi studiul modelelor 

folosind metode specifice matematicii. Pentru construirea şi validarea 

modelelor matematice se pot folosi cercetări statistice. 

Biostatistica (combinaţie de cuvinte între biologie şi statistică) este aplicarea statisticii într-un 

număr mare de domenii ale biologiei. Biostatistica are drept obiectiv şi fundamentarea teoretică a 

proiectării şi controlului experimentelor biologice, mai ales în medicină şi agricultură, deoarece ea 

analizează şi interpretează date concrete şi realizează inferenţe asupra acestora. Se consideră că 

principalii beneficiari ai biostatisticii sunt : 

- Sănatatea publică (studiul aspectelor epidemiologe, legate de nutriţie, corelarea stării de sănătate şi 

proprietăţile mediului înconjurător, organizarea serviciilor de studiu al sănătăţii populaţiei) 

- Ecologia şi previziunile ecologice (studiul inflenţei diverşilor factori asupra dinamicii 

populaţiilor) 

- Statistica genetică (studiază legătura între variaţiile genotipului şi ale fenotipului). Studiul genetic al 

populaţiilor este folosit în agricultură pentru îmbunătăţirea soiurilor de plante şi 

animale, iar în genetica umană studiul statistic ajută la identificarea cauzelor care influenţează 

predispoziţia la anumite afecţiuni) 

- Analiza secvenţelor biologice (secvenţe AND, secvenţe de peptide…) 

 

2. Aplicaţii ale statisticii descriptive în biologie 
Statistica matematicǎ se ocupǎ cu descrierea şi analiza numericǎ a fenomenelor (sociale, 

economice, ştiinţifice etc). Statistica opereazǎ cu date care se pot colecta din surse existente sau se pot 

obţine prin observaţii şi studii experimentale.  Datele statistice sunt în fapt observaţii codificate 

realizate asupra unei mulţimi de elemente de aceeaşi naturǎ, mulţime care se numeşte populaţie 

statisticǎ. O populaţie poate fi finitǎ sau infinitǎ. 
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Numǎrul de elemente al unei populaţii finite se numeşte volumul populaţiei. Elementele populaţiei 

(indivizii) sunt purtǎtoare de informaţii. Indivizii pot fi persoane (de exemplu formând populaţia unei 

localitǎţi), agenţi economici, obiecte (de exemplu mijloacele fixe ale unui agent economic, piese 

produse sau comercializate), evenimente (de exemplu operatiuni bancare), opinii (relative la servicii, 

calitatea unui produs), etc. 

Caracteristica populaţiei este trǎsǎtura comunǎ a elementelor sale care este supusǎ 

studiuluistatistic. In statistica matematicǎ ea este cuantificatǎ prin valori numerice. Deoarece o 

caracteristicǎ variazǎ de la individ la individ, ea poate fi consideratǎ ca o funcţie X :P→R, unde P este 

populaţia statisticǎ. 

Demersul statistic are douǎ niveluri: descrierea statisticǎ (statistica descriptivǎ) şi inferenţa 

statisticǎ (statistica inferenţialǎ). 

Statistica descriptivǎ se ocupǎ cu înregistrarea, gruparea, prelucrarea şi prezentarea datelor 

obţinute prin investigaţie şi pe aceastǎ bazǎ descrie fenomenul studiat. În studiul statistic descriptiv 

toate elementele populaţiei sunt luate în consideraţie. Scopul statisticii descriptive este îndepǎrtarea 

detaliilor neimportante şi focalizarea atenţiei asupra unor aspecte de interes şi anume: 

- precizarea valorii în jurul cǎreia sunt centrate datele 

- descrierea împrǎştierea acestora în jurul valorii centrale 

- vizualizarea datelor cu ajutorul histogramelor 

- analiza corelaţiei între fenomene 

Statistica inferenţialǎ are ca obiect de studiu investigarea prin sondaj: din întreaga populaţie se 

selecteazǎ un eşantion reprezentativ asupra cǎruia se fac mǎsurǎtori sau observaţii legate de o anumitǎ 

caracteristicǎ a populaţiei. Pe baza rezultatelor obţinute se fac inferenţe statistice (adicǎ se formuleazǎ 

concluzii) asupra parametrilor populaţiei. Statistica inferenţialǎ foloseşte deci informaţia rezultatǎ din 

studierea unui eşantion pentru a obţine concluzii referitoare la întraga populaţie din care a fost selectat 

eşantionul. Aceste concluzii nu sunt de tip determinist ci se obţin folosind metode şi tehnici ale teoriei 

probabilitǎţilor, teorie ce conţine mecanisme de mǎsurare şi analizǎ a incertitudinii legate de 

evenimentele viitoare. Aceastǎ incertitudine este exprimatǎ cu ajutorul nivelelor de încredere. 

In realizarea unei cercetǎri statistice se parcurg de obicei urmatoarele etape: 

- colectarea datelor care se realizeazǎ prin metode specifice obiectivului şi condiţiilor cercetǎrii. 

In funcţie de tipul de analizǎ folosit (descriptivǎ sau inferenţialǎ) se foloseşte întreaga populaţiei sau 

doar un eşantion. 

- procesarea datelor înseamnǎ cuantificarea lor numericǎ şi obţinerea seriilor de date. 

- analiza datelor se realizeazǎ prin metode şi tehnici specifice statisticii matematice. Aceastǎ etapǎ 

necesitǎ o cunoştere profundǎ a filosofiei ce stǎ în spatele fiecǎrei metode deoarece este posibil sǎ se 

obţinǎ rezultate nesemnificative statistic atunci când ipotezele de lucru sau condiţiile de aplicare a 

metodelor nu sunt îndeplinite. 

-interpretarea rezultatelor este diferitǎ în statistica descriptivǎ şi în cea inferenţialǎ. In primul caz se 

obţin informaţii concrete şi clare despre populaţia studiatǎ, în al doilea caz validarea rezultatelor 

obţinute este realizatǎ prin compararea cu ce se ştia sau se bǎnuia în domeniul respective. In unele 

situaţii analiza statisticǎ dezvǎluie corelaţii între fenomene, legǎturi care ar fi fost greu sau chiar 

imposibil de observat fǎrǎ eficientul mecanism statistico-matematic. 

 

3. Exemple si aplicabilitate 
Într-un organism există genotipurile AA, Aa, aa. Părinţii 

transmit către urmaşi fiecare câte o singură genă. Se presupune că 

populaţia parentală este suficient de mare încât încrucişarea să se facă 

la întâmplare şi că proporţiile genotipurilor sunt respectiv α , 2β , 

respectiv γ , cu α >0, β > 0 , γ > 0 şi α + 2β +γ =1. De asemenea se 

presupune că probabilitatea ca un părinte să transmită o genă este 1/2. 

Să se precizeze proporţiile genotipurilor după prima generaţie şi    
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după a doua generaţie. Să se interpreteze rezultatele. 

În prima generaţie pot să apară tipurile AA, Aa, aa. Pentru fiecare tip tabelul de calcul al 

probabilităţilor este prezentat mai jos. 

a) pentru tipul AA 

Pentru transmiterea genotipului AA este obligatoriu ca cel puţin o genă A să apară în genotipulfiecărui 

părinte. 

b) Raţionând la fel se obţine probabilitatea existenţei unor urmaşi de tip aa la prima generaţie 

Prin urmare, de la prima generaţie încolo probabilităţile de menţinere a genotipurilor sunt 

aceleaşi. Se spune că procesul evolutiv este stocastic stabil. 

 Constantin Noica spunea: „Sau  nicăieri nu e bine, sau  peste tot e bine. Dar numai oamenii 

care găsesc a treia condiţie fac ceva în viaţă”. Ca să găseşti o a treia condiţie trebuie să ai logica şi 

acurateţea matematicii. 
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CREŞTERI EXPONENŢIALE - APLICAŢII ÎN PRACTICĂ 

Elevi:   Minea Alexandru& Manea Bogda, clasa a X-a 

Liceul Tehnologic Cioranii de Jos, jud. Prahova 

Profesor coordonator: Dumitru Carmen 

  

În multe aplicaţii o cantitate se modifică cu un procent constant şi nu cu o sumă dată. De 

exemplu, o populaţie care creşte cu un procent constant, va adăuga din ce in ce mai mulţi membrii 

deoarece procentul se aplică la sume din ce în ce mai mari. 

Functia creştere şi descreştere exponenţială: 

Dacă o cantitate N creşte sau deşcreste cu un procent constant, atunci ea poate fi descrisă 

printr-o funcţie de forma N : [0; ]  ,  N (t)=N0e
kt, 

unde t este timpul, N0 este valoarea lui N la 

timpul t=0, iar k este o constantă. 

Daca k > 0, atunci N este o cantitate crescătoare şi N arată o creştere exponenţială. 

Daca k<0, atunci N este o cantitate descrescătoare şi N descrie o descreştere exponenţială. 

Populaţiile care cresc cu un procent constant ilustrează creşteri exponenţiale. Deci ele pot fi 

descrise printr-o funcţie de forma N(t)=N0e
kt

, unde k se numeste rata de creştere(sau procentul de 

creştere) continuă(pentru că se aplica in fiecare moment t). 

Vom ilustra aceste concepte prin mai multe exemple interesante, atât pentru cazul discret cât şi 

continuu. 

Cazul discret(Progresia geometrică).Prezentăm două situaţii clasice de creştere şi descreştere 

exponenţială 

1. O persoană depune într-un cont la o bancă suma de 1000€. Dobânda anualţ practicată de 

bancă este de 6%. Determinaţi suma pe care o va avea în cont peste patru ani. 

R. Fie n numărul de ani, S(n) suma în cont dupăn ani. Atunci  

S(0)=1000, 

·0,06=1000(1+0,06)=1000·1,06=1060. S(2)=S1+S1 

·0,06=1060+1060·0,06=1060(1+0,06)=1060·1,06=1000·1,06
2
,  

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

Sn=1000·1,06
n.  

Considerăm tabelul care dă creşterea exponenţială (deoarece 1,06>1): 

n(ani) 0 1 2 3 4 

S (n) ( în €) 1000 1060 1124 1191 1262 

Creşterea exponeţială ( în €)   60 64 67 71 

Din tabel observăm că dobânda după un an este de 60€, iar după ultimul an dobânda este de 71€, 

aceasta deoarece suma după care s-a calculat dobânda de 6% a crescut de la 1000€ la 1191€. 

Aceasta este caracteristica creşterii exponenţiale, în care creşterea este proporţională cu suma curentă. 

Când suma creşte, creşte şi dobânda pentru ea. 

2. Un autoturismnou costă 15000€. Se ştie că anual valoarea lui scade cu 10%. Determinaţi 

valoarea maşinii după 5 ani de la cumpărare.  

R: Fie n numarul de ani şi V(n) valoarea autoturismului dupăn ani. 

Avem V(1)=V0-0,1 · V0 =0,9V0 , 

V(2)=V(1)-0,1V(1)=0,9·V(1)=0,9
2
 ·V(0), unde V0 este valoarea iniţială (la cumpărare) a 

maşinii.  

Deci, V(n)=0,9· V(n-1), adică valoarea dupăn ani a maşinii este egală cu 0,9 din valoarea 

acesteia în anul precedent. 

n(ani) 0 1 2 3 4 5 

V (n) ( în €) 15.000 13.500 12.150 10.935 9.841 8.857 

Descreşterea exponeţială ( în €)   1500 1350 1215 1094 984 

Tabelul redă descreşterea exponenţială(deoarece 0,9<1). 

Deci, după 5 ani am putea vinde maşina cu cel mult 8857€.  
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După primul an valoarea a scăzut cu 1500€, iar după al cincilea an cu 984€, explicabil, 

deoarece procentul de 10% s-a aplicat după primul an sumei de 15000€, iar după al cincilea an sumei 

de 9841€. 

Aceasta este caracteristicădescreşterii exponenţiale, în care descreşterea este proporţională cu suma 

curentă. 

Concluzie. Cele două exemple analizate sunt legate printr-o formulă de tipul an=a ·r
n
, unde a0=a, dat, r 

dat. Daca r>1, atunci şirul reprezintă o creştere exponenţială, iar dacă 0<3<1, atunci şirul este o 

descreştere exponenţială. 

Cazul continuu. Fenomene ca inflaţia rapidă (cu bani mulţi cumperi putin), reacţii nucleare in 

lanţ, viteza de divizare a celulelor etc. au loc in timpul continuu şi deci ele se cer a fi descrise cu o 

funcţie care are domeniu R. 

1.Populaţia creşte cu o rată continuă.  

Un oraş are o populaţie de 17.400 de locuitori la 1.01.2013. Se estimează o creştere a populaţiei 

cu o rată continuă de 5,3% pe an. 

Precizaţi funcţia care dă populaţia oraşului dupăt ani. 

Care va fi populaţia oraşului la 1.01.2014? 

Cât timp este necesar ca populaţia oraşului să se dubleze? 

R: 1) Populaţia urmează o creştere exponenţialăşi deci  

N(t)=N0·e
kt
, unde N0=17.400, k=0,053 si deci N(t)=17400·e

0,053. 

2) Trebuie calculat N(1). Avem N(1)=17400·e
0,053

·
1

 18.347. Deci după un an populaţia va fi 

de 18.347 locuitori, cu o creştere de 947 locuitori. Se observă că 5,3% din 17.400 este aproape 922 

locuitori. De unde provine această diferenţă de 947-922=25? Populaţia oraşului creşte cu o rată 

continuă de 5,3%. Pentru t≥0 se aplică formula de la 1). 

3) Ni se cere t pentru care N(t) = 2·17400⇔17400·e
0,053t 

=34.800 e
0,053t 

=2⇔ 

t = 13,08. 

Funcţia predicţie gasită la 1) „spune‖ că puţin peste 13 ani, populaţia oraşului se va dubla. 

 

2.Dezintegrarea radioactivă. Avem 12 g de substanţă radioactivă care scade ca urmare a 

dezintegrării. După 5 zile mai ramân 9,8g.  

Determinaţi funcţia de descreştere exponenţială care dă cantitatea de subsţantă dupăt zile. 

Determinaţi numărul de zile necesar pentru ca jumătate din material să se dezintegreze. 

R. 1) Dependenţa cerută este de forma N(t) = N0e
kt

 , unde N0=N(0)=12, iar N(5)=9,8. 

Din ultima egalitate avem 9,8=12 · e
5k

, iar de aici k = ln ( )~ -0,0405(k<0, deoarece 

cantitatea descreşte. Deci N(t) ~12e 
-0,0405t

 =6. 

2) A determina t pentru care N(t) = 6, înseamnă a rezolva ecuaţia 12 e
 -0,0405t

 = 6 

De aici t =   17,1. 

Prin urmare, jumatate din substanta se va dezintegra dupa 17,1 zile.  

Observatie. Rezultatul de 17,1 zile este timpul necesar ca din cele 12 g să mai ramână 6 g. Dar nu 

trebuie inţeles că după 17,1 zile cele 6g vor dispărea, ci că după acest termen jumătate din cantitatea de 

6 g, adica 3g se vor dezintegra. Deoarece rata descreşterii este un procent din cantitatea ramasă, o 

substanţă radioactivş nu va disparea niciodată complet. 

De aceea rata descreşterii este datp cel mai adesea în termeni de durată de injumătăţire, care este 

definită ca fiind timpul necesar ca jumătate dintre atomii unei cantităţi de material radioactiv să se 

dezintegreze. In tableul următor prezentăm timpul de injumătăţire pentru anumiţi izotopi: 

 

Izotopi  Timpul de înjumătăţire 

Carbon C- 14 5730 ani 

Radium Ra - 226 1660 ani 
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Fosfor P - 32 14 zile 

Polonium Po - 214 1/10.000 într-o secundă 

 

3.Datarea cu carbon. Se utilizează pentru a stabili, folosind scheletul animalului(oasele), data 

la care acesta a murit. In structura unui os se afla atât carbon-12(care nu este radioactiv) cât şi carbon-

14(care este radioactiv). Când animalul moare (t=0), cantitatea de carbon-14 este N0. Din acest 

moment ea scade urmând o descreştere exponenţială. Perioada de înjumătăţire fiind de 5730 de ani. 

Rezolvăm în continuare următoarea problemă: 

Să determinam vârsta unui os de animal, dacă el conţine acum 85% din cantitatea de carbon-14 

de când animalul a murit. 

R. Funcţia de descreştere exponenţiala este N(t)=N0e
kt

. Pentru t=5730(ani), N(5730)= N0. Din 

N0e
5730k 

= No deducem k=  · ln( )~-0,000121. Deci, funcţia căutată este N(t)=N0e
-0,000121t

.Ni se 

cere sa determinăm timpul t (in ani) pentru care N(t)=0,85N0.  

Avem ecuaţia 0,85N0= N0e
0,000121t 

. De aici t = ~ 1343, ceea ce înseamnă că animalul a 

murit în urmă cu 1340 de ani(am rotunjit rezultatul la cel mai apropiat multiplu de 10). 

4. Legea răcirii lui Newton.  O ceaşcă de ceai având temperatura de 85
0
C este adusăîntr-o 

incăpere cu temperatura de 21
0
C. După 10 minute temperatura ceaiului scade la 40

0
C. Scrieţi funcţia 

care dă temperaturaceaiului după t minute. Care este temperatura ceaiului după 15 minute? După câte 

minute temperatura ceaiului va fi aceeaşi cu temperatura camerei? 

R. Newton este cel care a stabilit legea răcirii T(t) – A = (T0 –A)e
kt

 sau T(t) = A+(T0 –A)e
kt

, 

unde A este temperatura camerei(sau din jurul materialului a cărui temperatură o studiem), T0 este 

temperatura ceaiului(sau a materialului) la momentul t. 

Cum T este o functie descrescătoare, k va fi negativ. In cazul problemei de faţă T0=85, A=21To = 85, 

A  = 21 şi T(10) = 40. Funcţia care dă temperatura după care se răceşte ceaiul este T(t) = 21 + (85 - 

21)e
fct

 sau T(t) =  21 + 64e
fct

, t  >  0. 

Determinarea constantei k.  Din condiţia T(10) = 40 deducem ecuaţia 

40 = 21 + 64e
10k

, iar de aici k= ·ln( )~-0,12144. După 15 minute temperatura ceaiului este T(15) 

~ 21 + 64e
-0,1214415

 ~ 3,1. 

 A determina timpul t  după care T(t)  = 21, revine la a rezolva ecuaţia 21 = 21 + 64e
-0,12144t

. Aceasta 

este o ecuaţie imposibilă. Concluzia este că temperatura ceaiului nu poate scădea mai puţin de 

temperatura camerei (ecuaţia T(t)  = 21 + 64e
kt

 are soluţie dacă T(t) - 21 > 0, adică dacă T(t) >  21°C. 

Observaţie. Din cele prezentate 

mai sus deducem că o 

corespondenţă de forma y = a ·  

b
x
,  x >  0, unde a, b  sunt constante, 

b> 1, y0) = a, caracterizează 

creşterea exponenţială având 

graficul din figura a), iar o 

corespondenţă de tipul y = a ·b
x
, 

a, b  constante, 0 < b <  1, y(0) = a, 

x >  0, modelează descreşterea exponenţială, cu graficul din figura b). 

5. Determinarea vîrstei mineralelor. O metodă pentru determinarea vârstei mineralelor se bazează pe 

dozarea  cantităţii foarte mari de heliu din mineralele conţinînd uraniu sau toriu. Particulele α emise de 

aceste elemente se transformă în heliu. În rocile foarte compacte, de exemplu. În granituri, heliu 

rămâne inclus , aşa că din cantitatea de heliu măsurată se poate calcula timpul in care acesta s-a format. 

Un gram de uraniu, în echilibru cu produşii săi de dezintegrare , genereaza cca. 10
-7

cm
3
 de heliu pe an, 

iar un gram de toriu produce numai aproximativ 1/3 din această cantitate. Dacă 1 g dintr-un mineral, 
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conţinînd n g de uraniu şi toriu (U+0,3 Th ), degajă m · 10
+7

 cm
3
 He, vârsta acestui minereu va fi        

m · 10
7
/n ani.                           

            Prin această  metodă s-au găsit, la minerale din diferite părţi ale lumii din diferite epoci 

geologice, următoarele vârste (în milioane de ani)  

 

Mineralul Zircon Zircon Sideroză Limonită Hematită Torianită Zircon 

Epoca Pliocen Miocen Oliogen Carbonifer Devonian Silurian precambian 

Vârsta 1,5 5,7 7,0 128 112 226 543 

 

    Acestea sunt cifre minimale, căci nu este exclus ca o parte din heliu să se fi pierdut. 

    O altă metoda constă în determinarea raportului dintre uraniu şi 
206

Pb sau dintre toriu şi 
208

Pb, în 

minerale. Aceste raporturi sînt invers proporţionale cu vîrsta mineralelor. S-au găsit astfel la unele 

minerale vîrste de 1-3·10
9
 ani. 

   Printre izotopii radioactivi artificiali sunt deosebit de importanţi, prin aplicaţiile lor practice, 

următorii : 
3
1H (T= 31 ani),

14
6C (5600 ani), 

32
15P(14,3 zile), 

35
16S (87 zile), 

45
20Ca (164 zile), 

59
26Fe (45 

zile), 
60

27Co (5,3 ani), 
65

30Zn (245 zile). Aceşti radioizotopi sunt folosiţi pe scară din ce în ce mai mare 

pentru a rezolva probleme chimice, analitice, biochimice, medicale şi agronomice, ca de exemplu 

investigarea mecanismelor reacţiilor chimice, determinarea solubilităţii greu solubile, eficacitatea 

precipitării şi spălării anumitor precipitate, studiul transformărilor suferite de substanţe naturale sau 

medicamentoase în organismele animalelor şi vegetale etc. 

Izotopul radioactiv , 
14

C, al carbonului este interesant, între altele, şi prin posibilitatea pe care o 

oferă de a stabili vârsta obiectelor istorice şi preistorice conţinând carbon. Bioxidul de carbon din 

atmosferă are un conţinut mic de 
14

C, provenit din acţiunea razelor cosmice asupra azotului. Cum 

timpul de înjumătăţire al izotopului
14

C este relativ scurt s-au stabilit, în atmosferă, în cursul mileniilor, 

o concentraţie de echilibru al 
14

CO2, aşa că raportul 
14

CO2/
12

CO2 este constant. Cantitatea de 
14

C 

conţinută în 1 g de carbon (combinat organic) provenit din CO2 atmosferic, dă naştere unui număr de 

16 dezintegrări pe minut. Deci foarte slabă, această reactivitate poate fi măsurată cu contorul de 

radiaţii. După moartera vieţuitoarelor conţinutul de 
14

C  descreşte însă, după legea dezintegrărilor 

radioactive, şi anume scade la ½ din 5600 ani, la ¼ după 11200 ani etc. 

   Izotopul  
14

C se obţine prin reacţia între 
14

N şi neutroni lenţi, cel mai bine în reactorul nuclear. Se 

introduc în reactor tuburi de aluminiu conţinînd Ca(
14

NO3)2, care se transformă parţial în Ca
14

CO3. 

Separarea celor două săruri se bazează pe diferenţa mare de solubilitate. 

6.Radioactivitatea Naturală 

Descoperirea radioactivităţii. Studiile asupra acestor radiaţii începute de descoperitorul 

radioactivităţii H. Becquerel, au fost continuate de soţii Curie. Examinînd minereuri de uraniu, ei au 

observat  că după ce uraniul a fost extras, restul de minereu emană radiaţii mult mai puternice decât 

cele emanate de către însuşi sărurile de uraniu. După cercetări îndelungate ei, au reuşit să separe 

substanţa activă datorită căreia se produc radiaţiile, şi anume poloniul. 

În 1898 soţii Curie împreună cu G. Bemont, au descoperit elementul radiu, a cărui activitate 

este de un milion mai puternică decat cea a uraniului. 

Cercetări sistematice ulterioare au arătat că în natură există numeroase elemente care, fie în 

stare pură, fie sub formă de compuşi,emit spontan radiaţii caracteristice. 
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 Lucrarea prezintă realizări  din unul dintre domenile de 

actualitate, biomimetica -ştiinţă  de puţin timp creată - care permite, 

datorită dezvoltării  tehnicii din secolul XXI o nouă relaţie între om 

şi natură. „Invaţă de la toate...‖ este îndemnul unor versuri din lirica 

norvegiană, de aceea omul contemporan desăvârşeşte azi acest 

îndemn dorind să aplice în creaţiile sale regulile naturii care, graţie 

ştiinţei contemporane, îşi dezvăluie tot mai mult secretele. Deoarece 

rolul matematicii este de a oferi instrumente de modelare a unor 

fenomene din natură, aparatul matematic poate cuprinde în câteva 

formule forme geometrice, structuri dinamice şi chiar inteligenţa colectivă.  

1.  Introducere 

    Biomimetica a fost recunoscută ca  ştiinţă abia în anul 1917 

datorită lui D’Arcy Thompson, un naturalist şi matematician scoţian, 

care a aplicat matematica  şi fizica în morfologie  şi a comparat 

scheletul animalelor cu patru membre cu podurile relizate de ingineri, 

concluzionând că podurile nu sunt altceva decat „schelete bine 

plănuite‖. Bionica reprezintă ştiinţa ce studiază sistemele biologice 

pentru a obţine cunoştinţe utile fiinţei umane. Din punct de vedere 

etimologic, cuvântul vine de la grecescul ―bio‖ ce înseamnă viaţa şi de 

la  „nica‖,  despre care nu se cunoaşte cu precizie dacă se referă la 

ultimele patru litere din cuvintele „tehnică‖ sau „electronică‖. Anul de 

naştere al bionicii este 1960 deşi se cunosc realizări mai vechi.  

2. „Învaţă  de la  păsări să fii mereu în zbor” 

Comportamentele  inteligente întâlnite  la colonii de furnici sau termite, 

roiuri de albine, stoluri de păsări, turme de animale, bancuri de peşti , etc 

poartă numele  Swarm Intelligence
1
, denumire preluată şi în inteligenţa 

artificială pentru a descrie un mod asemănător de comportament colectiv al 

sistemelor distribuite, autoorganizate. Această expresie a fostintrodusă de 

către Gerardo Beni şi Jing Wang în 1989 în contextul sistemelor celulare 

de roboţi.  

Algoritmul: The “Flocking” Model 

Un stol poate fi  descris ca un grup de indivizi grupaţi care se deplasează cu aceeaşi viteză. În 

natură există numeroase exemple de acest tip :  păsări,  animale de uscat, roiuri de insecte şi bancurile 

de peşti.  Algoritmul  „flocking model ‖ simulează deplasarea unei mulţimi de obiecte asemenea unui 

stol de păsări. 

În acest model, fiecare entitate  ia deciziile în circulaţie pe cont propriu, reacţionează la deciziile luate 

de  vecini în conformitate cu un număr mic de reguli simple: 

 de separare:  pentru a evita coliziunea cu alte obiecte  din vecinătate; 

                                                           
1
Swarm intelligence is an emerging field of biologically-inspired artificial intelligence 

based on the behavioral models of social insects such as ants, bees, wasps and termites (Bonabeau, 

1999). 
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 aliniere: direcţia de deplasare este in concordantă cu a vecinilor săi 

 
 de coeziune: alinierea  la poziţia medie acolegilor  vecini. 

 
Aceste reguli simple locale pentru  fiecare obiect  generează comportamente complexe la nivel global 

 ale întregului stol. Regulile stolului  impun ca un individ să reacţioneze numai la reacţiile vecinilor 

săi, să spunem cei din cartier.  Cartierul este caracterizat printr-o distanţă (măsurată de la centrul la 

individ) şi un unghi, măsurat de la direcţia  de zbor. Vecinii din afara acestui cartier local nu sunt sunt 

luaţi în considerare. 

Un singur peşte, o furnică sau o singură albină nu sunt inteligente, dar coloniile de furnici, roiurile de 

albine au un comportamnet inteligent, care se manifestă printr-un mare număr de decizii individuale 

care repectă reguli de bază ale grupului. 

Analizând comportamentul unui muşuroi de furnici specialiştii au sintetizat următoarele: 

Construirea muşuroiului 

 Termitele depun resturi de metabolizare, care conţin feromoni  

 Alte termite vor depune resturi lângă grămezile cu feromoni mai puternici  

Sortarea 

 Furnicile au tendinţa să grupeze hrana, larvele  

 Dacă se distribuie conţinutul unui muşuroi pe o suprafaţă plană, lucrătoarele încep să sorteze 

hrana şi larvele  

Reguli:  

 Furnicile văd numai obiectele apropiate din faţă  

 Dacă un obiect este departe de altele, probabilitatea de a fi ridicat este mare; dacă sunt prezente 

şi alte obiecte, probabilitatea este mică  

 Probabilitatea de a pune jos un obiect creşte dacă în apropiere sunt şi alte obiecte similare  

 

 
Optimizarea rutei - Urme de feromoni  

 Probabilitatea de a alege o rută depinde de concentraţia de 

feromoni  

Optimizarea de tip colonie de furnici este ometodă probabilistică pentru 

rezolvarea unor probleme care pot fi reduse la găsirea unor căi în grafuri. 

 

3. Biomimetica şi arhitectura 

Arhitecţii, inginerii şi designerii  privesc adesea către natură pentru a 

descifra şi prelua  din ideile testate de mii de ani în biosferă,  

sisteme uluitoare de o mare diversitate pe care oamenii de ştiinţă le privesc ca surse de inspiraţie.                                                              

Stadionul Olimpic „Cuib de pasăre‖ Beijing  

Predominarea unor  elemente rectangulare - susţin specialiştii- linii, poligoane, poliedre, reprezintă o 

relicvă a revoluţiei industriale şi nu este de dorit. În schimb, un  stil organic cu curbe  ce decurg in mod 

natural poate  fi susţinut de actualele materiale moderne de construcţie şi procese de construcţie 
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Antonio Gaudi (1852- 1926)- Sagrada Familia              Bazinul olimpic Cubulde apă, Beijing 2008 

 

Turnul Eiffel este considerat ca fiind o minune a ingineriei, de acea  ar trebui să se ştie că conceprea 

structurii acestuia a pornit de la desenele anatomistului Hermann von Mayer realizate  cu 40 de ani 

înainte de construcţia propriu-zisă.  

 

 

 

Turnul Eiffel Tower si anatomia umana 

În anul1866, Karl Cullman, a realizat că structura 

capului femural, care poate susţine o tonă înplan 

vertical, nu este alcătuită dintr-un os monolitic ci 

din serii ordonate de lamele (trabeculae) aranjate 

de-a lungul liniilor de forţă. Karl Cullman a 

realizat structura turnului Eiffel prin construirea 

de-a lungul unor linii de forţă structuri 

noncentralizate 

 

În mod similar, copiind structura osului spongios, arhitecţii şi inginerii au realizat construcţii 

îndrăzneţe, rezistente  şi flexibile, în situaţii extreme. Suprafeţele curbe realizate şi testate de către 

natură cum ar fi coaja de ou, cochiliile melcilor şi scoicilor, prezintă rezistenţe mecanice importante 

dacă luăm în consideraţie grosimea şi mărimea suprafaţei pereţilor mineralizaţi,  exemple de 

biocompozite şi de structuralizări care au inspirat, de exemplu, realizarea acoperişului teatrului de la 

Daka. 

Muşuroaiele termitelor măsoară până la 7,5m înălţime, ceea ce ar echivala pentru oameni cu zgârie-

nori înalţi de 9,6 km. Unele muşuroaie rezistă aproape o sută de ani, materialul de construcţie fiind 

unic: pământ amestecat cu salivă. Aceste construcţii prezintă un sistem sofisticat de aer condiţionat, 

alcătuit din canale şi conducte prin care circulă aerul. De aceea s-a studiat modalitatea de reglare a 

temperaturii, a umidităţii şi a fluxului de aer în muşuroaie pentru a se proiecta clădiri durabile, 

confortabile şi cu cheltuieli minime de întreţinere. Astfel, s-a construit după aceste criterii, Eastgate 

Centre din Harare, Zimbabwe (arhitect Mick Pearce). 

 

 
Omul a învăţat de la păianjeni să construiască economic. Stadionul olimpic din Munchen 
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Arhitectura şi inteligenţa colectivă - Algoritmului  „flocking model‖ în arhitectură 

Diferite versiuni ale  algoritmului  „flocking model ‖ pot fi utilizate pentru a  genera  interactiv modele 

 emergente spaţiale. Motivul pentru selectarea efectivelor ca o zonă de studiu este  fascinanta 

 asimetrie între simplitatea normele şi complexitatea  rezultatelor. De asemenea, prin acest mod de 

generare  se răspunde cerinţei arhitecturii moderne de integrare în mediul înconjurător.  

 
 

 

 

Interpretări geometrice ale unui rezultat al programului ABM 
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APLICAŢII ALE TRIGONOMETRIEI ÎN GEOMETRIE 

 

Elevi: Mocanu Andreea&Nazare Nicoleta, clasa a X-a  

Colegiul Naţional „Mihail Kogalniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Daniel Seria 

 

Generalităţi 

 Trigonometria este o ramură a matematicii care studiază unghiuri, triunghiuri şi funcţii 

trigonometrice precum sinusul,cosinusul şi tangenta. Unii matematicieni consideră trigonometria o 

subdiviziune a geometriei iar alţii o ştiinţă matematică distinctă. 

 Geometria s-a născut ca fiind ramura de studiu a matematicii care se ocupă cu relaţiile 

spaţiale. Este una dintre cele două ramuri ale matematicii moderne, cealaltă fiind studiul numerelor. În 

ziua de azi, conceptele geometriei au fost generalizate către un nivel mai înalt de abstractizare şi 

complexitate, şi a fost făcută obiect de studiu pentru metode de calcul şi algebră abstractă, aşa că multe 

ramuri moderne ale geometriei mai pot fi recunoscute ca fiind descendente ale geometriei de la 

începuturile ei. 

 

Funcţii   trigonometrice 

 În matematică, prin funcţii trigonometrice se 

înţeleg nişte funcţii ale unui unghi oarecare. Ele se 

folosesc la studierea triunghiurilor şi reprezentarea 

unor fenomene periodice, printre multe altele. Ele 

sunt definite ca raporturi între anumite laturi ale 

triunghiului dreptunghic în funcţie de un unghi al 

acestuia, şi pot fi, echivalent, definite ca lungimi ale 

diferitelor segmente de dreaptă construite în jurul 

unui cerc unitate. Unele definiţii mai moderne le 

exprimă sub formă de serii infinite sau ca soluţii ale unor ecuaţii diferenţiale, permiţând extinderea lor 

la valori pozitive şi negative şi chiar la numere complexe. 

Istoric 

 Studiul funcţiilor trigonometrice datează din vremurile babiloniene, şi o muncă considerabilă a 

fost depusă în domeniul lor de către matematicienii greci şi persani, în antichitate. 

Matematicianul grec Hipparchus a compilat un tabel trigonometric pentru triunghiuri .Un alt 

matematician grec, Ptolemeu a continuat să dezvolte calculul trigonometric. 

Savantul Shia Musulman Nasir al-Din Tusi a fost probabil primul care a considerat trigonometria ca o 

disciplină matematică distinctă şi a fost primul care a descris şase cazuri ale unui triunghi dreptunghic 

în trigonometria sferică 

Aplicatii 

 Există un număr enorm de aplicaţii pentru trigonometrie. O importanţă specială deţine tehnica 

de triangulaţie care este utlizată în astronomie pentru a măsura distanţa până la stelele apropiate, în 

geografie pentru a măsura distanţele între repere terestre şi în sisteme de satelit pentru navigaţie 

(maritimă, în aviaţie şi în spaţiul extraterestru). Alte domenii care utilizează trigonometria sunt: 

muzica, acustica, optica, statistica, biologia, farmaceutica, chimia, oceanografia, ingineria 

şi multe altele. 
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Formule trigonometrice uzuale: 

 
 

Ştiaţi că... 

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

pitagoreice , un enunţ al teoremei, precum şi o demonstraţie pentru un triunghi dreptunghic 

isoscel? 

 ...scris între 500 î.e.n. şi 200 e.n., textul chinezesc Chou Pei Suan Ching (周髀算经) conţine o 

demonstraţie vizuală a teoremei ? 

 ... domeniile trigonometriei (prin introducerea funcţiilor trigonometrice) cunosc o deosebita 

dezvoltare in momentul in care Civilizaţia islamică a permis conservarea moştenirii greceşti şi 

reunirea ei cu descoperirile din China şi India ? 
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NUMĂRUL DE AUR  

Elev : Câmpan Emanuela, clasa a VII-a  

Şcoala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare, jud. Maramureş 

Prof. coordonator : Barbur Simona Codruţa 

 

Ideea că Universul e guvernat de numere a fascinat, începând cu Pitagora, pe matematicieni, 

fizicieni, filozofi sau teologi. Probabil că nici un număr nu ilustrează mai bine această idee şi nu a fost 

înconjurat de atâta faimă şi mister ca numărul PHI, cunoscut şi sub numele de ‖numărul de aur‖, 

‖proporţia divină‖ sau‖secţiunea de aur―. 

Numărul de aur (raportul de aur) este un număr iraţional  1,61803398874…= ( +√ )/  = Φ, se 

numeşte PHI, şi este primul număr iraţional descoperit şi definit în istorie…şi se ştie că poate fi regăsit 

în cele mai surprinzătoare împrejurări.Numărul de aur este primul număr despre care s-a descoperit că 

nu poate fi exprimat ca fracţie (ca raport a două numere întregi). El este rădăcina pozitivă a ecuaţiei:  

 

Se ştie că inversul numărului de aur are exact aceleaşi zecimale ca numărul de aur…: 

0,161803398874…. 

Numărul de aur se regăseşte peste tot în jurul nostru… în natură: plante, animale, corpul uman, artă, 

muzică, arhitectură, etc… 

Primii care l-au folosit au fost egiptenii, majoritatea piramidelor fiind construite ţinând cont de 

numărul de aur…Grecii au fost cei care l-au denumit astfel după numele celebrului sculptor PHIDIAS 

care a trăit aproximativ între anii 490-430 î.Hr.  

Prima definiţie clară a numărului de aur a fost dată de Euclid(părintele geometriei care-i poartă 

numele) din Alexandria, în jurul anului 300 î.Hr. 

Algebra lui Φ este la fel de uluitoare ca şi apariţiile sale în formele naturii şi este în strânsă 

legătură cu un şir de numere şi el foarte  prezent în lumea viului, în phyllotaxis-ul („aranjarea 

frunzelor―,în greacă) plantelor, la petalele multor flori, în solzii ananasului şi ai conurilor de brad, în 

arborele genealogic al trântorului, în structura bronhiilor, ca şi în molecula ADN-ului uman. 

Raportul de aur, poate fi definit în diferite moduri, cel maiimportant concept matematic asociat 

cu regula de aur fiind şirul lui Fibonacci  
Şirul lui Fibonacci este un şir de numere în care fiecare termen se obţine 

din suma celor două dinaintea sa : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…… 

Împărţind orice număr la predecesorul său se obţine aproximativ numărul 

de aur…Aceste valori au mai puţinăimportanţă practică, nimeni nu stă să 

măsoare exact atunci când creează o operă de artă, dar arată căexistă o legătură 

strânsă între matematică şi artă. 

Crenguţele unui copac…respectă şirul lui Fibonacci 

Dreptunghiul de aur…Dreptunghiul de aur este un dreptunghi ale cărui 

laturi sunt proporţionale cu raportul de aur, este o idee mai turtit decât un televizor HD… 

Dintr-un dreptunghi de aur se poate forma un pătrat la capetele acestuia, iar dreptunghiul mai 

mic rezultat are aceleaşi proporţii ca şi cel iniţial. 

Dacă se repetă operaţia pe dreptunghiul obţinut se obţine un alt dreptunghi care respectă acelaşi 

raport…Operaţia se poate repeta la infinit…Aceasta este proprietatea geometrică de bază a secţiunii 

(raportul) de aur… 

Plantele, animalele şi chiar fiinţa umană sunt caracterizate de rapoartele dimensionale care se 

apropie cu o bizară exactitate de numărul PHI… 

Frecvenţa cu care phi este întâlnit pretutindeni nu poate fi considerată doar o coincidenţă, el 

fiind proporţia divină după care funcţionează natura. 

În apicultură, apicultorii ştiu că dacă împarţi numărul de albine la numărul de bondari dintr-un 

stup sau roi de albine, se obţine raportul de aur… 

22 



 

La 1000 de albine sunt 618 bondari…  

Seminţele de floarea–soareluisunt dispuse sub formă de spirală 

strânsă…Raportul dintre diametrele oricăror 2 spire alăturate este 

acelaşi număr divin PHI…Acelaşi număr PHI, se obţine dacă la melci 

împărţim diametrul fiecărei spirale  la  cel al spiralei următoare al 

cochiliei spiralate…Conurile de pin, dispunerea frunzelor pe tulpină, 

segmentarea corpului la insecte  (furnica are corpul împărţit  în 3 

segmente, după numărul de aur), dispunerea petalelor la 

flori…trandafirul are petalele dispuse astfel încât diametrele a două 

cercuri cu petale sunt în raportul de aur… 

Omul…Măsurând  înălţimea corpului din creştet până în tălpi şi distanţa de 

la ombilic  până la podea şi împărţind-o pe prima la cea de-a doua, se 

obţine…raportul de aur… 

Măsurând lungimea braţului de la umăr până la vârful degetelor şi de la cot la vârful 

degetelor şi împărţind-o pe prima la cea de-a doua, se obţine….raportul de aur… 

Distanţa de la şold la podea împărţită la distanţa de la genunchi la podea…phi… 

La nivelul feţei se regăseşte de asemenea raportul divin… 

Numărul de aur a fost descoperit şi în structura ADN-ului uman… 

Şi în mod sigur nu simţim că dinţii sunt dispuşi tot conform aceluiaşi principiu şi că, 

deşi fără să-l cunoască, medicii stomatologi îl folosesc în anumite cazuri... 

Numărul Phi se regăseşte şi în dimensiunile arhitecturale ale celor mai celebre clădiri din 

lume…Parthenonul, Piramidele din Egipt, sediile ONU de la New York, etc… 

Muzică…Numărul Phi e prezent şi în muzică…în structura organizatorică a 

sonatelor lui Mozart, „Simfonia a cincea‖ a lui Beethoven şi în lucrările lui 

Bartok, Debussy sau  Schubert… Se presupune că şi  Bach sau Beethoven au 

ţinut cont de el în compoziţiile lor. 

Numărul Phi a fost folosit de însuşi Stradivarius (renumit lutier) pentru a 

calcula locul exact al fantelor în formă de ‖f ‖ ale celebrelor  

sale  viori… 

Artă…În pictură a fost folosit mai ales în perioada 

Renaşterii, cea mai discutată utilizare a acestui concept fiind 

tabloul lui Leonardo da Vinci ‖Mona Lisa‖ şi ‖Cina cea de taină‖. Capul ‖Monei 

Lisa‖ ca şi restul corpului e compus utilizând raportul de aur-raportul divin, cum ii 

spunea da Vinci.  
În prima jumătate a secolului trecut pictorul Piet Mondrian utilizează în 

picturile sale "dreptunghiul de aur", având raportul laturilor de aproximativ 1.618... 

De fapt, lucrările sale sunt alcătuite numai din asemenea dreptunghiuri. Aceasta e 

considerată cea mai armonioasă dintre formele geometrice. 

Când stăm şi analizăm profunzimea existenţei lumii şi descoperim astfel de lucruri, ne 

minunăm. Poate sunt speculaţii dar se poate observa cu uşurinţă că nimic din lumea vie nu e la 

întâmplare, totul e construit după un plan matematic şi parcă cineva ar fi pus în ADN un program după 

care să se dezvolte. 
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 MANDALA – CERCUL SACRU 

 
Elev: Iova Marina clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Mărunţei, jud.Olt 

Prof. coordonator: Florescu Gabriel 
 

De mii de ani, arta a fost modalitatea prin care omenirea a îmbrăţişat ideile măreţe. De mii de 

ani arta a dat aripi gândului şi încântat priviri. Mandalele au fost folosite de mii de ani să inspire 

conştiinţaşi să vindece. 

Ce este mandala?  

Cuvântul ―Mandala‖ vine din clasica limba Indiană, sanscrită. În general tradusă prin cuvântul 

―cerc‖, o mandală este mai mult decât o simpla formă. Reprezintă întregimea şi poate fi văzută ca un 

model a organizării structural a vieţiiînsăşi – o diagramă cosmică folosită pentru a ne aminti de relaţia 

cu infinitul, lumea care se întinde atât deasupra cât şi în interiorul minţilorşi trupurilor noastre. 

Descriind atât realitatea materială cât şi pe cea non-materială, mandala apare în toate aspectele 

vieţii: cercurile celeste pe care le numim pământ,soare,luna, la fel ca şi cercurile conceptuale  ale 

prietenilor, familiei şicomunităţii. 

O mandală este…o structură integrală organizată în jurul unui centru 

unificator. 

Viziunea integrală  a lumii  reprezentate prin mandală,îmbrăţişată de unele 

religii estice, a început acum să apară şi în religiile occidentale sau în culturile 

seculare.  Conştientizarea a ceea ce mandala înseamnă poate avea potenţialul de a 

schimba ceea ce însemnăm noi înşine, planeta noastră şi poate chiar propriul scop în 

viaţa 

Istoria  şi originile mandalei 

Modelul mandalei este folosit în multe tradiţii religioase. Hildegard von Bingen, o 

călugăritacreştină din secolul al XII-lea, a creat multe mandale frumoase  pentru a îşi exprima viziunile 

şicredinţele. 

În Americi, indienii au creat mandale în scopuri medicinale. Calendarul circular Aztec are atât 

un mod de a măsura timpul cat şi o expresie a religiei anticilor azteci.  

În Asia ,simbolul Taoist ―yin-yang‖ reprezintăatât o poziţie cat şi interdependent. Mandalele 

tibetane sunt adesea ilustraţii detaliate ale semnificaţiei religioase, folosite în timpul 

meditaţiilor. 

Atât indienii Navajo şi călugării tibetani creează mandale din nisip pentru a 

demonstra efemeritatea vieţii.  

În Tibetul  antic ca parte a unei practici spiritualecălugării au mandale sofisticate 

din nisip colorat obţinute prin presarea pietrelor semipreţioase. Tradiţia continua 

pana în zilele noastre ,iar călugăriicălătorescîn culturi diferite din jurul lumii 

pentru a crea mandale din nisip si pentru a educa oamenii cu privire la cultura 

tibetana. Crearea unei mandale din nisip necesita multe ore ,chiar zile  pentru a o complete. Orice 

mandala conţine multe simboluri care trebuie reproduce perfect de fiecare data 

când mandala este creata. Când procesul este terminat, călugării se aduna într-o 

ceremonie colorata cântând  cu acorduri joase în timp ce îşi mătura 

mandalaintra-un recipient şi o golesc apoi într-o apa din apropiere ca drept o 

binecuvântare. Aceasta activitate simbolizează ciclul vieţii.  
Indienii Navajo de asemenea creeazăpicturi din nisip efemere, folosite 

în ritualuri spirituale în aproximativ acelaşi fel ca şi tibetanii. Un ritual al creări 

unei asemenea picturi poate varia de la 5 la 9 zile, iar în ceea ce priveştemărimea 

de la 50 de cm la 2 m.  
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Mandala în arhitectura 

De la stupa budista pana la moscheele musulmaneşi capitalele creştine, principal structura 

construita în jurul centrului este o tema comuna în arhitectura. Corturile nativilor americani sunt forme 

conice construite in jurul unui stâlp care reprezintă ―axis mundir‖ , o legăturaîntre cer şipământ.  

 

De la micro la macro 

Reprezentând universul însuşi, o mandala este atât un micro cat şi un macro cosmosşitoţi facem 

parte dintr-o structura de acest fel. Mandala este mai mult decât o imagine văzută cu ochii noştri este 

un moment actual din timp. Poate fi folosit ca un mod de a explora arta, ştiinţa,religia şiviaţaînsăşi. Ea 

conţine o enciclopedie a limitatului şi o harta a drumului spre 

ilimitat.  

Carl Jung  a spus ca o mandala simbolizează un refugiu 

sigur al reconcilierii interioare şi a întregului. Este o sinteza a 

unor elemente distincte unite într-o schema ce reprezintă baza 

naturala a existentei. Jung folosea mandala pentru propria 

dezvoltare  personală şi scria despre experienţele sale. 

Budiştii tibetani obişnuiau sa spună ca o mandală 

presupune 5 excelente:  profesorul, mesajul, audienta, spaţiul, 

timpul. O audienţă sau un spectator sunt necesare pentru a crea 

o mandală. Acolo unde nu exista niciun “tu” , nu poate exista o 

mandală. . 
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„Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre 

toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate 

judecăţii şi raţiunii.” 

  - Denis Diderot - 

 

GEOMETRIE ÎN SPAŢIU 

Elev:Olaru Mihaela Loredana,Toniţă Iulia-Georgiana, clasa a X-a 

 Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Prof.coordonator: Seria Daniel 

 

 

 

TEOREMĂ A: Dacă în spaţiu trei drepte se intersectează două câte două, atunci ele sunt  coplanare sau 

concurente. 

Demonstraţie: Se notează dreptele cu d1, d2 şi d3 şi se presupune că nu sunt concurente. Fie π planul 

determinat de dreptele d1, d2. Cum dreapta d3 intersecteaza atât pe d1, cât şi pe d2, şi cele trei puncte de 

intersecţie sunt două câte două diferite, rezultă că dreapta d3 are două puncte în planul π, deci este în 

întregime conţinută în acest plan. S-a demonstrat astfel că dreptele d1, d2 şi d3 sunt coplanare. 

     1.Introducere în geometria tetraedrului 

Se numeşte bimediană a unui tetraedru dreapta determinată de mijloacele a două muchii opuse. 

TEOREMĂ I: Într-un tetraedru bimedianele sunt concurente. 

Demonstraţie: Fie M, N, P, Q, R, S mijloacele muchiilor [AB], [CD], [BC], [AD], [AC]  respectiv 

[BD]. Se demonstrează că MN ∩ PQ ∩ RS ≠ . Într-adevăr, patrulaterele MPNQ şi R,P, S, Q sunt 

paralelograme, de unde rezultă că RS trece prin mijlocul lui [PQ], prin care trece şi MN. Deci RS, MN, 

PQ se intersectează într-un punct G, numit centru de greutate al tetraedrului. 

TEOREMĂ II: Într-un tetraedru dreptele care unesc vârfurile cu 

centrele de greutate ale feţelor opuse sunt concurente. Punctul lor 

de concurentă este acelaşi cu punctul de concurentă al 

bimedianelor. 

Demonstraţie: Fie G1 punctul de intersecţie al medianelor 

triunghiului BCD.Se notează cu M,N, P, Q mijloacele segmentelor 

[AB], [CD], [BC], [AD]. În planul (APD), PQ ∩ AG1 ≠ . În 

planul paralelogramului MPNQ, MN ∩ PQ ≠ . În planul (ANB), 

NM ∩ AG1 ≠ . Deci dreptele MN, PQ, AG1  se intersectează 

două câte două şi nu sunt coplanare. Rezultă că MN ∩ PQ ∩ AG1 

≠ , deci G ∈ AG1. Analog se demonstrează că BG2 şi CG3trec 

prin G. Se află în ce raport împarte G segmentul [AG1]. Se 

consideră separat planul (APD). Aplicând teorema lui Menelau în triunghiul AG1D, pentru traversale 

Q, G, P se obţine: AQ/QD · PD/ PG1 · GG1/GA=1. Dar AQ= QD şi PD=3PG1 , de unde rezultă ca 

GG1/GA=1/3, sau GG1/AG1=1/4. 

    Se numeşte mediană a unui tetraedru o dreaptă care uneşte vârful unui tetraedru cu centrul de 

greutate al feţei opuse. Teoremele anterioare pot fi reformulate astfel: 

   Bimedianele şi medianele unui tetraedru sunt concurente. Se numeşte anticentru pentru un tetraedru, 

simetricul centrului sferei circumscrise faţă de centrul de greutate al tetraedrului. O proprietate 

interesantă a anticentrului este urmatoarea: Fie K anticentrul tetraedrului ABCD, N mijlocul lui CD. 

Atunci KN ⊥ AB. 

TEOREMA MENELAU: Patru puncte L, M, N, P ce aparţin laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] ale 

tetraedrului [ABCD] sunt coplanare dacă şi numai dacă este îndeplinita relaţia: 

(LA/LB) (MB/MC) (NC/ND) (PD/PA)=1 
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Demonstraţie: Daca LP şi MN sunt paralele cu BD, relaţia se verifică din teorema lui Thales aplicată în 

triunghiurile ABD şi BCD. Daca LP şi MN nu sunt paralele cu BD, fie F punctul lor de intersecţie ( 

care este situat pe BD). Se aplică teorema lui Menelau pentru triunghiurile ABD, BDC, pentru 

transversalele L, P, F respectiv M, N, F şi se obtine:  

          (LA/LB) (FB/FD) (PD/PA) =1,                                             

          (MB/MC) (NC/ND) (FD/FB) =1    

Înmulţind cele două relaţii se obtine  (LA/LB) (MB/MC) (NC/ND) 

(PD/PA)=1 (figura 2).  

 TEOREMA SFERA LUI EULER: Într-un tetraedru [ABCD], 

centrele de greutate ale feţelor, punctele care împart segmentele ce 

unesc anticentrul cu vârfurile în raportul ½ şi proiecţiile acestor puncte 

de faţa opusă sunt 12 puncte cosferice. 

TEOREMA DE OMOLOGIE ÎN SPAŢIU: Se consideră două 

tetraedre cu proprietatea că vârfurile sunt situate pe drepte concurente. 

Atunci dreptele de intersecţie a feţelor opuse sunt coplanare. 

TEOREMA PUNCTUL LUI BROCARD: 

Se consideră un tetraedru [A1A2A3A4]. Se 

iau pe muchiile lui punctele B12 ∈ [A1A2], 

…, B34∈ [ A3A4]. Atunci sferele circumscrise 

tetraedrelor [A1B12B13B14], [A2 B12B23B24], 

[A3B13B23B34], [A4B14B24B34] au un punct 

comun. 

Demonstraţie: Se efectuează o inversiune de 

pol A1 şi putere arbitrară k
2
. Sfera ce trece 

prin A1 se transforma într-un  plan  π. 

Cercurile de intersecţie ale sferei cu planele 

feţelor tetraedrului întrucât trec  prin polul de 

inversiune se transformă în dreptele B’12, 

B’13, B’13B’14, B’12B’14 unde B’12,B’13, B’14 

sunt inversele punctelor B12, B13, B14. Deci se formează în planul π un triunghi B’12B’13B’14 . Pe fiecare 

faţă, cercurile de intersecţie ale planului feţei cu sferele determină prima configuraţie a lui Brocard din 

plan, deci există punctele C1,C2, C3 de intersecţie ale sferelor cu feţele, puncte ce aparţin şi cercurilor de 

intersecţie două câte două a sferelor. Aceste cercuri, netrecând prin polul de inversiune, se transformă 

tot în cercuri, deci există un punct M de intersecţie a lor. Inversul punctului M este punctul de 

intersecţie al sferelor. 
 

2.Tetraedre Crelle 

TEOREMA LUI CRELLE (generalizarea spaţială a teoremei lui Pithot): Fiind dat un tetraedru 

[ABCD] există o sferă tangentă celor şase muchii ale tetraedrului, dacă şi numai dacă are loc condiţia: 

AB+CD=AC+BD= AD+BC 
 

TEOREMA BRIANCHON: Într-un tetraedru Crelle cele trei 

segmente ce unesc punctele de contact de pe muchiile opuse ale 

sferei hexatangente sunt concurente. 

Demonstraţie: Se foloseşte teorema lui Menelau în spaţiu pentru 

patrulaterul strâmb ABCD şi rezultă că dreptele A‖C si C‖A’  

sunt coplanare, deci 

A‖A’ ∩ C‖C’ ≠  
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Analog se arată că B‖B’ ∩ C‖C’ ≠  si A‖A’ ∩ B‖B’  = . Cum dreptele A’A’’, B’B‖, C’C‖ nu pot fi 

coplanare, conform teoremei A ele sunt concurente. 

3.Tetraedre echifaciale 

Într-un tetraedru ABCD notăm cu: 

-Sa, Sb,Sc, Sdariile fetelor opuse varfurilor A, B, Crespectiv D; 

-Ox,Gx si cu Hx, x ∈ {a,b,c,d} centrul cercului circumscris, centrul de greutate si ortocentrul feţei opuse 

vârfului x ∈ {A, B, C, D} 

-iar cu O, G si centrul sferei circumscrise, centrul de greutate si respectiv, centrul sferei înscrise. 

-cu masura diedrului determinat de planele feţelor opuse vârfurilor X, Y ∈ {A,B,C,D} (de ex: -

este masura diedrului determinat de planele (BCD) si (ACD)(planele opuse varfurilor A şiB). 

Definitie: Un tetraedru ABCD spunem că este echifacial, atunci când ariile tuturor feţelor sale sunt 

egale (adică, în care avem: ). 

 

TEOREMA: Într-un tetraedru ABCD , urmatoarele afirmatii sunt echivalente: 

(i). (toate fetele au aceeasi arie ); 

(ii). si si (muchiile opuse au aceeasi lungime, deci sunt 

congruente); 

(iii). si si (diedrele opuse sunt 

congruente); 

(iv). oricare doua dintre punctele si coincid.  

Are loc si proprietatea: 

Intr-un tetraedru echifacial piciorul fiecarei inaltimi coincide cu 

simetricul ortocentrului acestei fete fata de centrul cercului 

circumscris acestei fete(de ex: daca este simetricul lui fata de 

punctul , atunci avem:  

 

4. Tetraedre ortocentrice 

Un tetraedru se numeşte ortocentric dacă muchiile sale opuse sunt 

perpendiculare. 

Se va demonstra că este suficient ca două perechi de muchii opuse să fie perpendiculare. 

TEOREMA 1: Dacă într-un tetraedru AB⊥CD si AC⊥BD,atunci AD⊥BC. 

Demonstraţie:Fie AA1⊥(BCD).Rezultă AA1⊥CD şi cum AB⊥CD avem CD⊥(AA1B),deci CD⊥BA1. 

Analog din AA1⊥BDşi AC⊥BD avem BD⊥CA1.Deci BA1 şi CA1 sunt înălţimi in triunghiul BCD,de 

unde se obţine DA1⊥BC.Cum ai AA1⊥BC rezultă BC⊥(AA1D).Aceasta implică BC⊥AD.Ceea ce 

încheie demonstraţia.Din modul cum am efectuat afirmaţia : „Într-un tetraedru ortocentric înălţimile 

tetraedrului  cad în ortocentrele  feţelor opuse.” 

TEOREMA 2: Într-un tetraedru ortocentric înălţimile tetraedrului sunt concurente. 

Demonstraţie:  Este sufficient să se demonstreze că două câte două înălţimile sunt concurente. Se va 

arăta, de exemplu, că AA1, BB1 sunt concurente; CD⊥(AA1B) şi CD ⊥ (BB1A). Dar planele  (AA1B) şi 

(BB1A) au în comun dreapta AB. Cum printr-un punct trece un singur plan perpendicular pe o dreaptă 

dată rezultă că planele  (AA1B) şi (BB1A) sunt confundate, deci AA1 şi BB1 sunt concurente. 

TEOREMA 3( de caracterizare): Dacă într-un tetraedru înălţimile sunt concurente, atunci tetraedrul 

este ortocentric. 
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ELEMENTE DE STATISTICĂ MATEMATICĂ 
 

Elevi: Paraschiv Stefan& Cismaru Mihaela, Clasa a X-a  

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 

Prof.coordonator: Ramona Besleagă  
 

 Statistica este o ramură a matematicii aplicate care se ocupă cu extragerea informaţiilor 

relevante din date. Informaţiile pot fi folosite pentru a înţelege datele disponibile (statistică descriptivă) 

sau pentru a descoperi noi informaţii despre evenimente şi relaţiile dintre ele (statistică inferenţială). 

 Procesul de obţinere a informaţiei din date se numeşte inferenţă statistică referitoare la unii 

parametri statistici, sau chiar întregii distribuţii probabilistice. Acesta este punctul de vedere mai 

general adoptat de teoria neparametrică în statistică. În statistica aplicată clasică este preferată ideea de 

a construi un model statistic cu care se pot face inferenţe; în majoritatea cazurilor acest model nu este 

verificat, ceea ce poate conduce la concluzii eronate. Statistica aplicată modernă analizează însă date 

mult prea complexe, cum ar fi imagini sau structura proteinelor, pentru a se putea mărgini la ideea de 

modelare. O modalitate nouă de realizare a statisticilor este internetul. 

 Statistica este ştiinţa care are drept obiect de studiu variaţia curentă-continuă în timp, în spaţiu 

şi din punct de vedere calitativ a fenomenelor şi proceselor de tip colectiv, în scopul descrierii acestora 

şi a descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. 

Elemente de statistică matematică 

Statistica matematică se ocupă de gruparea, analiza şi interpretarea datelor referiotare la un 

anumit fenomen precum şi cu unele previziuni privind producerea lui viitoare. 

Populaţia statistică este orice mulţime definită de obiecte de aceeaşi natură. Elementele unei 

populaţii se numesc unităţi statistice sau indivizi. Numărul de elemente care constituie populaţia se 

numeşte volumul populaţiei. 

Caracteristica (sau variabila statistica) a populaţiei trăsătură comună tuturor unităţilor 

(indivizilor) populaţiei. Caracteristica poate fi cantitativă sau calitativă. 

Caracteristicile cantitative pot fi discrete (sau discontinue) dacă variabila statistică ia valori 

finite sau continue dacă variabila poate lua orice valoare dintr-un interval finit sau infinit. 

Numărul tuturor indivizilor unei populaţii se numeşte efectivul total al acelei populaţii. 

Se numeşte frecventa absoluta a unei valori x a caracteristicii, numarul de unitati ale populatiei 

corespunzatoare acestei valori. 

Se numeste frecvenţă relativă a unei valori xi a caracteristicii raportul dintre frecvenţa absolută 

ni a valorii xi şi efectivul total al populaţiei. 

Elemente caracteristice ale unei serii statistice 

1. Media 

2. Se numeşte media caracteristicii x numărul:  totalefectivul este n unde,
k
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i
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n

xn

x
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3. Mediana 

Mediana x~ este o valoare astfel incât jumătatea valorilor ix  ale esantionului sunt mai mici sau egale 

cu x~  şi cealaltă jumate a valorilor ix  sunt mai mari sau egale cu x~ . 

4. Modulul 

Prin modulul (sau dominanta) unei serii statistice se înţelege valoarea caracteristicii corespunzătoare 

cele mai mari frecvenţe daca valorile caracteristicii sunt discrete şi valoarea centrală a clasei 

corespunzătoare celei mai mari frecvente dacă variabila este continuă. 

5. Dispersia                       
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Aplicaţii 

Problema 1 

Un profesor işi ia din catalogul unei clase mediile la matematica pe semestrul trecut in vederea unor 

prelucrări statistice. Acestea sunt: 6, 7, 7, 5, 9, 8, 4, 10, 7, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 4, 6, 5, 8, 6, 7, 5, 6, 9, 7. 

1) Să se completeze un tabel care conţine rubricile: Nota, Frecvenţa absolută, Frecvenţa relativă, 

Frecvenţa cumulată. Realizaţi reprezentarea în batoane şi poligonul frecvenţelor. 

2) Folosind datele din tabel precizaţi: 

a. Câţi elevi au note mai mici decât 5? Indicaţi procentul lor. 

b. Câţi elevi au note între 5 şi 7? Indicaţi procentul lor. 

c. Câţi elevi au note între 7 şi 10? Indicaţi procentul lor. 

d. Reprezentaţi aceste date printr-o diagramă în forma unui disc, cu a), b), c) indicate prin 

sectoare ale cercului. 

3) Determinaţi media aritmetică, mediana, dispersia şi abaterea mediei pătratice. 

 

      1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) a. 3 elevi au note sub 5. Acestia reprezintă 12%. 

b. 10 elevi au note între 5 şi 7. Acestia reprezintă 40%. 

c. 12 elevi au note între 7 şi 10. Acestia reprezintă 48%. 

 

3) Media aritmetică =
4 3+5 4+6 6+7 6+8 3+9 2+10

=6,48
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Mediana = 7 

Dispersia = 2.48 (calculate tabelar) 

Abaterea = 1.5 

 

Nota Frecvenţa absolută Frecvenţa relativă Frecvenţa Cumulată

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 3 0.12 0.12

5 4 0.16 0.28

6 6 0.24 0.52

7 6 0.24 0.76

8 3 0.12 0.88

9 2 0.08 0.96

10 1 0.04 1
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Problema 2 

În cadrul laboratorului de matematică aplicată se consideră aruncarea simultana a două zaruri de 

câte doi elevi şi se inregistrează suma punctelor obţinute pe cele două zaruri. Se aruncă zarurile de 30 

de ori. Completaţi un tabel care conţine următoarele coloane: Suma obţinută, Frecvenţa absolută, 

Frecvenţa relativă, Frecvenţa cumulată crescătoare. Alcătuiţi diagrama în batoane. Calculaţi media, 

dispersia şi abaterea mediei pătratice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media = 7,033333333 

Dispersia = 8,165567 

Abaterea = 2,857545 

 

 

 

 

 

 

Problema 3 

La examenul de bacalaureat, cei 500 de elevi ai unui liceu au obţinut la proba de matematică 

rezultatele din tabelul alăturat. Să se alcătuiască histograma şi poligonul frecventelor. Calculaţi media, 

dispersia şi abaterea mediei pătratice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Frecventa absoluta Frecventa relativa Frecventa Cumulata

2 3 0,1 0,1

3 2 0,066666667 0,166666667

4 1 0,033333333 0,2

5 2 0,066666667 0,266666667

6 4 0,133333333 0,4

7 5 0,166666667 0,566666667

8 3 0,1 0,666666667

9 4 0,133333333 0,8

10 1 0,033333333 0,833333333

11 4 0,133333333 0,966666667

12 1 0,033333333 1

Nota Nota aprox Numar de elevi Media Dispersia Abaterea

5-6 5,5 61 7,728 302,803024 1,117146

6-7 6,5 34 7,728 51,271456

7-8 7,5 186 7,728 9,669024

8-9 8,5 168 7,728 100,125312

9-10 9,5 51 7,728 160,139184
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Poligonul frecvenţelor :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipuri de reprezentări grafice : 

1. Reprezentarea prin coloane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              2. Reprezentarea prin benzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reprezentarea prin sectoare de cerc: 
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CÂTEVA PROPRIETĂŢI  ALE  NUMERELOR  TRIUNGHIULARE 

 

Elev: Corduneanu Alexandra, clasa a XII-a  

Liceul „Alexandru Cel Bun”- Botoşani 

Profesor coordonator: Angelica Ungureanu 

 

      Un numărtriunghiular este numărul de punctedintr-un triunghiunilateralumplutuniformcupuncte. 

      Al n-leanumărtriunghiular (  este numărul de puncte dintr-un triunghi cu npunctepelaturi 

,adicăsumaprimelornnumerenaturalenenule, consecutive: 

 =  . 

Proprietatea 1. Suma a două numere triunghiulare  consecutive este un pătrat perfect ( pătratul 

diferenţei celor două numere). 

Soluţie :  

 

Proprietatea 2. Diferenţa pătratelor a două numere triunghiulare consecutive  este un cub. 

Soluţie :

. 

Proprietatea 3. Dacă T este un numărtriunghiular, atunci  9T +1 este tot un numărtriunghiular. 

Soluţie : Fie   =  

9T +1= . 

Proprietatea 4. Dacă T este un numărtriunghiular, atunci  8T +1 este  un pătratperfect. 

Soluţie : Fie   =  

8T +1= . 

Proprietatea 5.   

Soluţie :  = . 

Proprietatea 6.  + . 

Soluţie : + =  +

 

Proprietatea 7.  Suma inverselor numerelor triunghiulare este 2.  

Soluţie : Fie  

Suma parţială  este :  = = =2   şi cum 

 . 

 

      Şirul numerelor triunghiulare pentru n=1,2,3, este:1,3,6,10,15,21,28,36,45,55,…  . 

Proprietatea 8.  Numărul  N=0,1360518…  care are drept cifre ultima cifră a numerelor triunghiulare 

luate succesiv este un număr raţional. 

Soluţie : Calculăm diferenţa :  –

 
Rezultă că numerele triunghiulare , din douăzeci  în douăzeci, au aceeaşi ultimă cifră , ceea ce 

înseamnă că numărul  N  este reprezentat de o fracţie periodică , deci raţional . 
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Proprietatea 9.  Fie  ,  , un număr triunghiular. Atunci :  

 . 

Soluţie : Prima egalitate, pe care o notăm P(n), o demonstrăm prin inducţie matematică. 

Pentru n=1 se obţine:  P(1):   (A) 

Demonstrăm implicaţia P(k)  

Presupunem că propoziţia P(k) este adevărată , adică : 

 
Şi demostrăm că P(k+1) este adevărată : 

 
Folosind P(k) adevărată, rezultă : 

 

= 

 

=  

P(k+1) este adevărată. 

Cele două etape fiind verificate, conform metodei inducţiei matematice rezultă că P(n) este o propoziţie 

adevărată, pentru orice  . 

Pentru a demonstra partea a doua a egalităţii ,folosim formula de descompunere a combinărilor : 

 

 

=  

Proprietatea 10. Dacă un număr întreg n este suma a două numere triunghiulare  

, atunci numărul 4n+1 este o sumă de pătrate : 

. 

Reciproc , dacă  , atunci n este o sumă de două numere triunghiulare. 

Soluţie : Dacă  , atunci : 

 

 

 

Reciproc , presupun că , cu  . Deoarece  este impar, atunci  

este impar . 

Consider  . Atunci : 

=  . 
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MULŢIMEA LUI MANDELBROT 

 

Elev: Bostan Claudia-Mariana  

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Galaţi 

Prof. îndrumător Daniel Seria 

 

  "Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta este Misterul. Este sursa tuturor formelor 

de artă şi ştiinţă adevărate‖, spunea Albert Einstein. Fractalii sunt misterul din natură, sunt misterul din 

noi înşine. 

  Matematicieni ca Waclaw Sierpinski, David Hilbert, George Cantor şi Helge von Koch au creat 

primii fractali, în general ca exerciţii abstracte, neavînd nici o idee despre semnificaţia lor. Mulţi dintre ei 

considerau aceste forme patologice, dizgraţioase sau chiar dezgustătoare. Ce şocaţi ar fi acum să afle că 

sunt mai cunoscuţi tocmai prin acele forme care i-au îngrozit mai mult. Câţiva dintre aceşti pionieri 

aveau motive întemeiate pentru dezgustul lor, pentru aceste "aberaţii" geometrice. Ei au simţit că 

descoperiseră ceva ce sfida şi ameninţa câteva din convingerile cele mai preţioase. O evaluare ulterioară 

ne arată că perioada lor (aproximativ 1875-1925) era de fapt o perioadă de criză în matematică. Iar şi iar, 

matematicienii dădeau peste forme bizare care intrau în contradicţie cu viziunea lor despre spaţiu, 

suprafaţă, distanţă şi dimensiune. Matematica din spatele fractalilor a apărut în secolul 17, când filosoful 

Gottfried Leibniz a considerat autosimilaritatea recursivă (deşi greşise gândindu-se că numai liniile 

drepte sunt autosimilare în acest sens). 

Tocmai în 1872 a apărut o funcţie al cărei grafic este considerat azi fractal, când Karl 

Weierstrass a dat un exemplu de funcţie cu proprietatea că este continuă, dar nediferenţiabilă. În 1904, 

Helge von Koch, nesatisfăcut de definiţia abstractă şi analitică a lui Weierstrass, a dat o definiţie 

geometrică a unei funcţii similare, care se numeşte astăzi ‖fulgul lui Koch‖. În 1915, Waclaw Sierpinski 

a construit ‖triunghiul‖ şi, un an mai târziu, ‖covorul lui Sierpinski‖. La origine, aceşti fractali geometrici 

au fost descrişi drept curbe în loc de forme bidimensionale, aşa cum sunt cunoscute astăzi. Ideea de curbe 

autosimilare a fost preluată de Paul Pierre Lévy, care, în lucrarea sa ‖Curbe şi suprafeţe în plan sau 

spaţiu formate din parţi similare întregului” din 1938, a descris o nouă curbă fractal, ‖curba C ‖a lui 

Lévy. Georg Cantor a dat, de asemenea, exemple de submulţimi ale axei reale cu proprietăţi neobişnuite 

— aceste mulţimi Cantor sunt numite astăzi fractali. 

Funcţiile iterate în planul complex au fost investigate la sfârşitul secolului 19 şi începutul 

secolului 20 de Henri Poincaré, Felix Klein, Pierre Fatou şi Gaston Julia. Totuşi, fără ajutorul graficii pe 

calculator moderne, ei nu puteau  vizualiza frumuseţea numeroaselor obiecte pe care le descoperiseră. 

 În anii 1960, Benoît Mandelbrot a început să cerceteze autosimilaritatea în lucrări precum Cât de lungă 

este coasta Marii Britanii? Autosimilaritate statistică şi dimensiune fracţională. În sfârşit, în 1975, 

Mandelbrot a inventat termenul "fractal" pentru a denumi un obiect al cărei dimensiune Hausdorff-

Besicovitch este mai mare decât dimensiunea topologică a sa. A ilustrat această definiţie matematică cu 

imagini construite pe calculator. 

În anii 1980, fractalii răsăreau din fiecare ecuaţie sau procedură binecunoscută, de la metoda lui Newton 

până la banala funcţie cosinus. La începutul anilor 1980, matematicianul Michel Barsley s-a alăturat 

rândurilor mereu crescînde de "fractalieri". Când era copil, Michel a fost fascinat în mod deosebit de 

anumite ferigi. Nu a putut stabili exact ce conferea ferigilor frumuseţea lor magică decât mulţi ani mai 

târziu. Observând modul în care fiecare frunză se aseamană cu întreagul, el a scris un program simplu pe 

calculator pentru a modela aceste caracteristici. Imaginea rezultată era mult mai reală decât s-a aşteptat şi 

a devenit în curând unul dintre cei mai faimoşi fractali in lume.   

  Barnsley a continuat să dezvolte o metoda nouă, unică, de desenare a fractalilor: "Jocul 

Haosului". Chiar şi mai important, în 1985, Barnsley şi John Elton au demonstrat că orice imagine din 

lume poate fi reprezentată cu ajutorul unei binecunoscute categorii de fractali. Acesta era un pas uriaş 

înainte pentru o comunitate intelectuală inundată de fractali, dar căreia îi lipsea un sistem inteligibil 

pentru reprezentarea lor. O tehnică creea mulţi fractali, alta pornea automate celulare şi o alta simula 
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înregistrările grafice ale cutremurelor, iar o tehnică diferită era necesară pentru a realiza minunatele 

vârtejuri şi focalizări. Barnsley şi Elton au prevăzut metoda unică şi simplă de realizare a aproape tuturor 

imaginilor auto-reflective, incluzînd şi toate imaginile despre care nimeni nu se gândise că ar fi auto-

reflective.  

  Benoit Mandelbrot este cunoscut ca descoperitorul mulţimii Mandelbrot şi al geometriei 

fractale. Fractalii sunt patternuri surprinzătoare pe care le găsim peste tot în Univers şi care nu pot fi 

măsurate în termenii geometriei clasice; fractalii sfidează regula echerului şi a compasului, deschizând în 

faţa noastră o lume cu mult, mult mai complexă. Colocvial, un fractal este "o figură geometrică 

fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puţin 

aproximativ) o copie miniaturală a întregului.Termenul a fost introdus de  Mandelbrot în 1975 şi este 

derivat din latinescul fractus, însemnând "spart" sau "fracturat".  

   Formula lui Benoit Mandelbort este cea mai importantă descoperire din matematică, în istoria 

întregii umanităţi. Revoluţia din domeniul tehnologiei, apariţia calculatoarelor şi comunicarea 

tehnologică, au făcut posibilă această descoperire remarcabilă. O formulă care ne transformă modul de a 

înţelege viaţa. Este o revoluţie care ne preschimbă modul de a vedea universul şi care ne oferă o mai 

bună înţelegere a felului cum acesta funcţionează.  

   Deoarece par identici la orice nivel de magnificare, fractalii sunt de obicei consideraţi ca fiind 

infinit complecşi (în termeni informali). Printre obiectele naturale care aproximează fractalii până la un 

anumit nivel se numără norii, lanţurile montane, arcele de fulger, liniile de coastă şi fulgii de zăpadă. 

Totuşi, nu toate obiectele autosimilare sunt fractali—de exemplu, linia reală, o linie dreaptă Euclidiană 

este autosimilară, dar nu îndeplineşte celelalte caracteristici.  

Fractali sunt uşor de observat în natură. Aceste obiecte afişează o structură auto-similară la o scară mare, 

dar finită. Exemplele includ norii, fulgii de zăpadă, cristalele, lanţurile montane, fulgerele, reţelele de 

râuri, conopida sau broccoli şi sistemul de vase sanguine şi vase pulmonare. Tipare de fractali au fost 

descoperite în picturile artistului american Jackson Pollock. Deşi picturile lui Pollock's par a fi doar 

stropi haotici, analiza computerizată a descoperit tipare de fractali în opera sa.   

  O echipă de cercetători din Spania spune că a dezvoltat o ecuaţie care descrie modele de 

suprafaţă, asemănătoare cu o conopidă, ca motiv, ei ne dezvăluie cum evoluează şi cum se dezvoltă  

aceasta în timp. Cercetătorii, de asemenea, arată că teoria lor poate fi aplicată la orice, de la conopida 

reală la fronturi de ardere, toate din care să respecte aceleaşi legi de scalare. Echipa spune ca aceasta este 

prima dată când o explicaţie teoretică a fost acordată pentru dezvoltarea suprafeţelor în sisteme care sunt 

extrem de diferite, fie că este vorba de natura lor fizică sau scara la care acestea cresc.   

 Echipa a crezut iniţial asta motivul de conopida a fost doar asta - un tipar aleatoriu care atrage atenţia. 

„Era o gluma a noastră - obişnuiam să le numim nanoconopidele noastre ‖, a declarat Mario Castro, care 

adaugă că, deşi ele seamănă cu conopida, ele sunt mult mai mici, fiind la doar câteva sute de nanometri. ‖ 

„Dar apoi am realizat că nanoconopidele noastre au  aceleaşi caracteristici fractale auto-similare cu cele 

ale plantei reale,‖ adaugă el.   

„În ciuda succesului pe scară largă a geometriei fractale pentru a descrie forme naturale şi artificiale 

fractale, descrieri pur geometrice nu oferă o perspectivă asupra legilor care guvernează apariţia de forme 

în timp.‖ mai spun ei. 
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DE LA MATEMATICĂ, LA PRACTICĂ 

TRIUNGHIUL LUI PASCAL 

Elev: Marius Iulian Andrei,clasa a X-a  

Colegiul Tehnic Energetic Craiova, jud. Dolj 

Profesor îndrumător: Viorica Ciocănaru 

 Motto: „Muzica-i vis, matematica- viaţă practică.” 

                                                                                                                               (Sylvester) 

Triunghiul format din coeficienţii binomiali ai dezvoltării  îşi 

găseşte aplicaţii în practică. 
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Reguli în triunghiul lui Pascal: 

- Se începe fiecare drum din vârful ―1‖. 

- La nodurile nivelului k se ajunge de la nivelul k-1,  k  . 

- Drumul parcurs până la ―nodul‖   are  lungime minimă, k . 

- Între  ―nodurile‖ aceluiaşi nivel nu există drumuri. 

- Numărul drumurilor distincte care încep din ―1‖ şi se termină în  este egal cu valoarea 

numărului din ―nodul‖  

Se pot folosi regulile menţionate mai sus în realizarea unor împletituri cu fire colorate înnodate 

în jurul unor cuie bătute într-o bucată de lemn aşezate conform coeficienţilor binomiali. Firele care trec 

prin cuiul   vor avea acelaşi număr de culori ca valoarea lui   Cu împletiturile 

obţinute se pot realiza obiecte vestimentare, elemente decorative pentru interioarele locuinţelor, etc. 

O altă situaţie practică în care se aplică regulile anterioare este cea în care se pot aranja, în 

interiorul unui magazin universal/ al unei instituţii standuri/ birouri care au la acelaşi nivel, obiecte/ 

activităţi cu acelaşi specific. La fiecare stand/ birou se ajunge pe   căi distincte pornind de la intrare 

(vârful ―1‖ al triunghiului coeficienţilor binomiali). 

Bibliografie 
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ECUAŢII IRAŢIONALE 

Elevi:  Stancu Mihaela & Simion Andreea, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Popeşti, Judeţ Giurgiu 

Prof.coordonator: Eugenia Pîrvulescu 

 

Sub acest titlu se pot grupa toate ecuaţiile în care necunoscuta apare sub radical. 

■Ecuaţii iraţionale de forma  = F(x)       (1) 

 Pentru  rezolvarea unei astfel de ecuaţii se procedează astfel: 

ETAPA 1: Se pun condiţiile de existenţă a ecuaţiei care sunt: 

1) condiţia de existentă  pentru E(x) si F(x) 

2)condiţia de pozitivitate E(x) ≥0 si F(x)≥0. 

ETAPA 2 : Se rationalizează  ecuaţia (1) , adică se ridică ambii membri la pătrat (pentru eliminarea 

radicalului). Se obţine  ecuatia E(x) = F
2

(X)                                                             (2) 

Aceasta nu este intotdeauna  echivalentă cu  ecuaţia (1) având, in general, mai multe soluţii decât (1) 

(de exemplu, deşi -3≠3,totuşi(-3)
2
= 3

2
). 

ETAPA 3: Se rezolvă ecuaţia(2). 

Etapa 4:Dacă mulţimea S2 a soluţiilor ecuaţiei (2) este finită, pentru a vedea daca un element x0 din S2 

este şi soluţie pentru(1) , se face: 

a) fie verificarea lui x0 in ecuaţia(1); 

b) fie testarea condiţiilor impuse in etapa 1. 

•Dacă multimea S2 a soluţiilor  ecuaţiei (1) este infinită atunci, pentru a vedea daca un element din S2 

este şi o soluţie pentru(1), se testează condiţiile impuse. 

Exemplul 1: Rezolvaţi ecuatia =5-x. 

Rezolvare  ► Impunem condiţiile de existentă (C.E.) şi de pozitivitatea (C.P.). 

Asfel:   C.E): x+1≥0=>x≥-1                  

(C.P): 5 – x ≥ 0=> x < 5             

• ( )
2 

= (5 – x )
2
=> x+1 = 25 – 10x + x

2 
=> x

2 
– 11x + 24 = 0 

  (x – 3)(x – 8) = 0 => x1 = 3, x2 = 8. Doar x = 3 verifică inegalitaţile (1) =>S = {3} 

(multimea soluţiilor ecuaţiei date). ◄ 

Exemplul 3 : Rezolvaţi ecuaţia: + +4=0. 

Rezolvare  ► Scriem ecuaţia  sub o forma echivalenta :  

+ =3x-4. Punem condiţiile de existenţă şi cele de  pozitivitate:  

(C.E.) x
2 
– 3x + 2 ≥ 0 => (x – 1)(x – 2) ≥ 0; 3 – 2x ≥ 0 => x ≤  ; 

(C.P.) 3x – 4 0 => x ≥   
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Exemplul 4: Rezolvaţi ecuaţia + =  

Rezolvare: ►   

x-1≥0                                             

(C.E.)I   3x-2x 0  

3x
2
-3x+1≥0  

■Ecuaţii iraţionale care conţin doi sau mai mulţi radicali. 

Uneori punerea corectă  a tuturor condiţiilor  poate duce la rezolvarea unei ecuaţi iraţionale aparent 

„complicată‖. 

Exemplul 5: Rezolvaţi ecuaţia : - = -   

Rezolvare► Punem condiţiile de existenţă: x+2≥0, x+5≥0, x+1≥0, x-2≥0=>x≥2 

Inainte de a ridica ambii membri ai ecuaţiei la pătrat, pentru o prima eliminare a radicalilor, sa stabilim 

SEMNUL celor doi membri ai ecuaţiei. 

Membrul stang este strict negativ (<0) deoarece x+2≤x+5=> ≤ . 

Membrul drept este strict pozitiv (>0) deoarece x+1≥x-2=> . 

Rezultă că egalitatea conţinuta în ecuaţie nu este posibilă pentru nici o valoare a lui x. Deci S= Ø 

Notând cei trei radicali cu a, b şi respectiv c => ecuaţia este de formă  a+b=c cu a,b,c≥0=> 

a≤ c si b≤c. Deci, la condiţiile (I) se adaugă şi urmatoarele : 

x-1≤3x
2
-3x+1             

3x
2
-2x<3x-3x+1 

 

Din condiţile (1) şi (2) rezultă x≥1 si x≤1. Deci cel mult x=1 poate fi soluiţie  a ecuaţiei date. 

Facem verificarea lui  x=1 in ecuaţie . Rezultă  + =1=>1=1(A)=>S={1} 
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 CRIPTOGRAFIE 

 

Elevi: Ivaşcu Bianca & Modiga Miriam, clasa a X-a 

 Colegiul Naţional  „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Seria Daniel 

 

CRIPTOGRAFIA reprezintă o ramură a matematicii care se ocupă cu securizarea informaţiei precum 

şi cu autentificarea şi restricţionarea accesului într-un sistem informatic. Termenul criptografie este 

compus din cuvintele de origine greacă κρσπτός kryptós (ascuns) şi γράφειν gráfein (a scrie).  De 

asemenea, criptologia reprezintă nu numai o artă veche, ci şi o ştiinţa nouă: veche pentru că Iulius 

Cezar a utilizat-o deja, dar nouă pentru că a devenit o temă de cercetare academico-ştiinţifică abia 

începând cu anii 1970. 

 Până în vremurile moderne, termenul criptografie se referea aproape exclusiv la criptare, procesul 

de conversie a informaţiei obişnuite (text în clar) într-un text neinteligibil (text cifrat). Un cifru este o 

pereche de algoritmi care efectuează atât această criptare cât şi decriptarea. Modul de operare detaliat al 

unui cifru este controlat de algoritm şi de o cheie. Această cheie este un parametru secret (în mod ideal, 

cunoscut doar celor care comunică) pentru contextul unui anume schimb de mesaje. 

Cele mai vechi forme de scriere secretizată necesitau doar puţin mai mult decât hârtie şi creion (sau 

unelte similare acestora), întrucât majoritatea oamenilor nu ştiau să citească. Creşterea alfabetizării a 

necesitat creşterea complexităţii criptografiei. Principalele tipuri clasice de cifruri sunt cifrurile cu 

transpoziţie, care modifică ordinea literelor dintr-un mesaj (de exemplu „ajutor‖ devine „ojartu‖ într-o 

schemă trivială de rearanjare), şi cifrurile cu substituţie, care înlocuiesc sistematic litere sau grupuri de 

litere cu alte litere şi grupuri de litere (de exemplu, „conexiune‖ devine „dpofyjvof‖ înlocuind fiecare 

literă cu următoarea din alfabet).  Unul din primele cifruri cu substituţie a fost Cifrul lui Cezar, în care 

fiecare literă din textul clar era înlocuită cu o literă aflată la un număr fix de poziţii distanţă de ea în 

alfabet. Cifrul a fost denumit astfel după Iulius Cezar despre care se spune că l-a folosit, cu o deplasare 

de 3, în comunicaţia cu generalii săi în timpul campaniilor militare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOLOGIE 

Text  în clar ("plaintext"): Mesajul (informaţia) înainte de criptare 

Text cifrat ("cyphertext"): Mesajul (informaţia) dupa criptare 

Decriptare ("decryption"): Succesiune de transformări ale textului cifrat  în vederea reobţinerii textului  

în clar 

Cheie ("key"): Informaţie  necesară  realizării acţiunii decriptare sau de decriptare 
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EXEMPLE 
 

 Exemplul 1 

Text  în clar: AZI ESTE PRIMUL CURS 

Text cifrat: DCL HVWH SULPXO FXUV 

Cheie: 3 

 Exemplul 2 

Text în clar: AZI ESTE PRIMUL CURS 

Text cifrat: KCFJIPCIXZVFWYIJGVAWX 

Cheie: KEY 

  Unele aparate mecanice de criptare/decriptare au fost inventate la 

începutul secolului al XX-lea, printre care s-au numărat maşinile rotitoare , 

cea mai celebră fiind maşina Enigma folosită de Germania în al doilea 

război mondial. Cifrurile implementate de maşini similare dar îmbunătăţite 

au adus o creştere a dificultăţii criptanalizei după al doilea război mondial.  
 

 CRIPTOGRAFIA CU CHEI SIMETRICE 

 Criptografia cu chei simetrice se referă la metode de criptare în care atât trimiţătorul cât şi 

receptorul folosesc aceeaşi cheie (sau, mai rar, în care cheile sunt diferite, dar într-o relaţie ce la face 

uşor calculabile una din cealaltă). 

 Studiul modern al cifrurilor cu chei simetrice se leagă mai ales de studiul cifrurilor pe blocuri şi al 

cifrurilor pe flux şi al aplicaţiilor acestora. Un cifru pe blocuri este, într-un fel, o formă modernă de 

cifru polialfabetic Alberti: cifrurile pe blocuri iau la intrare un bloc de text clar şi o cheie, şi produc la 

ieşire un bloc de text cifrat de aceeaşi dimensiune. Deoarece mesajele sunt aproape mereu mai lungi 

decât un singur bloc, este necesară o metodă de unire a blocurilor succesive. 

Data Encryption Standard (DES) şi Advanced Encryption Standard (AES) sunt cifruri pe 

blocuri care sunt considerate standarde de criptografie de guvernul american. 
 

 SEMNĂTURA  DIGITALĂ  

O semnătură digitală reprezintă o informaţie care îl reprezintă pe expeditorul unui document. 

Semnătura digitală se realizează folosind un sistem criptografic cu chei publice şi o funcţie de 

dispersie. Astfel în procedura de semnare sunt implicate trei entităţi: 

• M-mesajul de semnat  

• h-H(M)-amprenta digitală a mesajului  

• semnătura digitală  

 

 DOMENIILE CU NECESITĂŢI  DE SECURITATE 

• Serviciul e-mail- este nevoie de un sistem de securitate care permite criptarea mesajelor şi 

verificarea autorului.  

•  Comerţ electronic- pentru a asigura un nivel aceptabil de securitate se utilizează diferite 

tehnici de criptare pentru a furniza trei tipuri de servicii: autentificarea, non-repudierea, 

confidenţialitatea.  

•  Reţelele virtuale private- stabilesc o conexiune securizată între două reţele printr-un mediu 

public. Această permite crearea unui tunel criptat de comunicare între cele două reţele care 

este transparent pentru utilizatori.  
 

Pentru obţinerea unui sistem sigur de protecţie a informaţiei este 

nevoie de toate direcţiile posibile de atac asupra lui, deoarece este 

inutil de securizat o latură a sistemului atunci când atacul poate fi 

realizat pe o latură mai sensibilă 
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 TIPURI DE ATAC 
 

Atac: Încercare a unei entităţi  neautorizate ( „adversar‖) de a decripta 

un text cifrat, fără a cunoaşte cheia de decriptare. 

Atac pasiv: Adversarul urmăreşte decriptarea informaţiei. 

Atac activ: Adversarul urmăreşte modicarea / înlocuirea informaţiei 

iniţiale, furtul de identitate, etc. 

 

 

 Bibliografie: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Criptografie 

http://www.math.uaic.ro/~litcanu/slides_crypto1_2013_h.pdf 

http://www.slideshare.net/ioanine/criptografie-si-informatii 
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ŞTIINŢA FĂRĂ GRANIŢE - BIOMATEMATICA 
 

Bucur Maria & Spiridon Mihaela, clasa a   

Şcoala Superioară Comercială  „Nicolae Kretzulescu” Bucureşti  

Profesor coordonator: Moise Luminiţa Dominica 
                               

„Deoarece e bazată pe o logică impecabilă, matematica furnizează 

ştiinţelor naturale un grad înalt de securitate (şi claritate) care altfel 

nu poate fi atins. Din acest motiv, tratarea riguros matematică a 

acestora este de dorit şi se realizează ori de câte ori e posibil. Mai 

mult decât atât, matematica este un mijloc de comunicare între 

oameni de ştiinţă şi ingineri de diverse specialităţi, Ca rezultat, dacă 

o anumită ramură a ştiinţei este prezentată în formă riguros 

matematică, accesibilitatea şi audienţa ei sporeşte.‖ 

(I. D. Mayergoyz, Mathematical Models of hysteresis and their applications, Elsevier Science Inc. New 

York, 2003) 

 

1.  Introducere 

2.  Geometria fractală a lumii vii  

3.  Biostatistica 

 

 

 

1. Introducere  

 Deşi dezvoltarea biologiei nu a fost influenţatǎ în mod esenţial de dezvoltarea matematicii, în 

ultimele decenii este recunoscută importanţa completării studiului descriptiv al unor fenomene sau 

mecanisme biologice cu aspecte legate de prelucrearea şi interpretarea datelor obţinute.  

Cea mai avansată formă a folosirii matematicii în biologie este biologia matematică. Ea îşi propune 

modelarea matematică a proceselor biologice şi studiul modelelor folosind metode specifice 

matematicii. 

2. Geometria fractală a lumii vii  

 Tehnologiile  fractale sunt 

importante în cercetarea stiințifica 

din medicina, biologie si botanica si 

deoarece s-a remarcat ca 

fractalitatea este o insusire generala 

a biosistemelor. 

Obiectele din natura sunt fractali, 

structuri care favorizeaza schimbul 

cu mediul si în consecinta 

abordarea fractala este tot mai 

utilizata în probleme de modelarea, 

diagnosticarea si clasificarea 

sistemelor biologice. În anii 1990 

oamenii de ştiintă şi matematicienii 

au transformat geometria fractală 

într-o unealtă indispensabilă 
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studiului  lor. Azi, geometria fractală este aplicată în multe domenii din ştiinţă: fizică, chimie, biologie, 

economie, astronomie, dar şi în ecologie  ca un instrument  ce  ajută la definirea  si explicarea 

ecosistemelor din jurul nostru.  
 

 
 

 Conceptul matematic de fractal surprinde una dintre caracteristicile multor elemente din natură: 

autosimilaritarea: astfel o ramură a unui copac seamana cu întregul copac, liniile de coastă, albiile 

fluviilor, norii,copacii, curgerea tumultuoasă a lichidelor , nu îsi schimbă forma în mod semnificativ la 

o analiză a detaliilor, organizarea ierarhică a sistemelor vii respecta regulifractale. 

Benoit B. Mandelbrot a fost cel care a atras atenţia întregii lumi  asupra  geometriei  fractale a naturii în 

1975 cand a apărut lucrarea  "O teorie a seriilor fractale", si apoi în  1982 odata cu cartea "Geometria 

fractală a naturii".  

 Obiectele matematice denumite de Mandelbrot fractali   au  fost prezente şi  în lucrarile unor 

precursori   precum Waclaw Sierpinski, David Hilbert, George Cantor sau  Helge von Koch, dar ca 

ciudaţenii matematice, pentru că generarea lor sfida reperele găndirii  matematice. Caracteristicile 

fractalilor pot  fi descrise astfel:  fragmentare la infinit (o infinitate de elemente componente) ; 

autosimilaritatea - proprietatea unui obiect de a avea orice detaliu al întregului său asemănător cu 

întregul la orice scară;  invariantă la translaţii – reprezintă proprietatea unui obiect fractal de a regăsi un 

detaliu al său prin suprapunerea acestuia peste o altă  zonă a fractalului după translatarea pe o anumită 

direcţie; dimensiune fracţionară; o generare recursivă. 

 Unii cercetători  propun utilizarea metodelor si tehnicilor fractale pentru analiza morfologica si 

anatomica a taxonilor unor specii de plante -de exmplu de Gentiana-, în vederea unor clarificări în 

sistematica familiei analizate şi  dimensiunea fractală este utilizată ca indicator de clasificare morfo-

anatomică. Fractalii din botanică se numesc fitofractali şi dimensiunea lor, dimensiune fitofractală.  

Sunt realizate  analize morfo si histo-fractale prin tehnici bazate prin  

metode digitale, specifice pentru calculul dimensiunii fitofractale 

Analiza morfofractală arată pentru cazurile studiate într-o  lucrare de 

doctorat, o omogenitate la speciile genurilor Gentiana şi Gentianella 

şi o diferenţiere a speciei Gentianopsis ciliata. În consecinţă, pentru 

specia Gentianopsis ciliata se apreciază, din punct de vedere 

morfofractal, ca aceasta specie face parte dintr-un gen separat, genul 

Gentianopsis. 

Astfel, cercetările s-au efectuat  pe structurile anatomice ale speciilor 

propuse pentru studiu  din tesuturile din rădacină, tulpină şi frunză, au fost preluate sub forma de 

imagini microscopice pe calculator şi prelucrate prin procesare digitalş pentru determinarea 

dimensiunilor histofractale. Dupa o analiză statistică efectuată pe rezultatele obţinute, se introduc 

noţiunile de cerc şi interval de fidelitate, specifice taxonilor familiei studiate,  sunt  concentrate   

informatiile obtinute, intro reprezentare sintetică numită cod numeric fractal de identificare (CNFI), 

care conţine raza de fidelitate a taxonilor la familie, abaterea faţă de raza de fidelitate, dimensiunea 

morfofractală şi dimensiunea histofractală a speciilor analizate. CNFI devine un instrument util în 

clasificarea şi ierarhizarea plantelor la nivel de specie şi gen, cu semnătura (amprenta) dimensiunii 

fractale.  
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O altă lucare foloseste analiza fractală in sudiul  endemitelor din Carpaţii 

României. Astfel au fost luaţi în studiu 47 de taxoni endemici din flora 

spontană a Carpaţilor României. Pentru determinarea indicelui fractal s-au 

luat în calcul doar speciile de sine stătătoare cu poziţie taxonomică bine 

determinată, neincluzând varietăţile şi subspeciile. Ele au fost analizate prin 

prisma apartenenţei la o anumită familie pentru a putea stabili şi eventualele 

corelaţii existente între indicele fractal  al speciilor care aparţin la genuri 

diferite dar aceleiaşi familii. 

În urma analizei fractale, s-a determinat valoarea indicelui fractal Df pentru fiecare specie  analizată, 

iar în cazurile în care au fost analizate mai multe specii care aparţin aceleiaşi familii   s-a calculat şi 

valoarea Df a familiei. Pentru familiile reprezentate de o singură specie în urma determinării fractale s-

a considerat valoarea obţinută ca valoarea Df a familiei pentru a avea o privire de ansamblu asupra 

plajei de valori a speciilor endemice din Carpaţii şi pentru a putea face diferenţa dintre valoarea Df a 

speciilor din clasa Magnoliopsida şi clasa Liliopsida 

În tabelul următor sunt sintetizate datele obţinute: 

Tabel : valoarea Df a familiilor care cuprind specii de plante endemic în Carpaţii României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a putea interpreta la scară mare datele obţinute, s-a calculat indicele fractal mediu al 

clasei Magnoliopsida şi s-a obţinut valoarea Df=1.27 valoare mult mai mică decât cea corespunzătoare 

clasei Liliopsida  Df= 1.46. 

Ecologiştii trebuie sa ia în considerare toate nivelurile de organizare - la 

nivel de organism sau la nivel de populaţii pentru a obţine mai multe 

informaţii dintr-un studiu. Geometria fractala crează o punte între aceste 

două abordări, dar face conexiuni şi cu aspecte legate de peisaj. Aplicarea 

geometriei fractale în ecologie
2
 a dat de asemenea noi valente  predicţiei  

                                                           
 

Nr. 

crt 
Clasa Familia 

Valoare Df 

a familiei 

 
1.  

Magnoliopsida 

 

Ranunculaceae 1.36 

2.  Caryophyllaceae 1.28 

3.  Plumbaginaceae 1.40 

4.  Saxifragaceae 1.53 

5.  Rosaceae 1.28 

6.  Fabaceae 1.56 

7.  Apiaceae 1.42 

8.  Brassicaceae 1.38 

9.  Salicaceae 1.31 

10.  Boraginaceae 1.43 

11.  Lamiaceae 1.33 

12.  Scrophulariaceae 1.39 

13.  Campanulaceae 1.34 

14.  Rubiaceae 1.39 

15.  Asteraceae 1.37 

16.  Liliopsida Poaceae 1.46 
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deplasăril or animalelor, aceasta fiind influentata de structura fractala a peisajului
i3

. Sau, un alt 

exemplu, abordarea  modelului fractal al creşterii rădăcinilor plantelor a adus îmbunătăţiri substanţiale 

în modelarea fenomenului.  

Geometria fractală este în strânsa interdependenţă cu teoria Haosului şi de aici cu Şiinta Complexităţii. 

Teoria haosului este o ramură a matematicii aplicate şi a fizicii moderne care descrie comportamentul 

anumitor sisteme dinamice neliniare şi care prezintă fenomenul de  sensibilitate fată de conditiile 

initiale. Populaţiile de orice fel pot fi privite din această perspectivă ca sisteme dinamice care ilustrează 

foarte bine un princiu şi anume interacţiunea dintre concurenţa şi cooperare. Astfel, concurenţa 

observată pe scara n este întreţinută prin colaborări pe scara mai mica iar coloniile de furnici, albine sau 

termite oferă o demonstraţie în acest sens.   

Biostatistica (combinaţie de cuvinte între biologie şi statistică) este aplicarea statisticii într-un 

număr mare de domenii ale biologiei. 

Biostatistica are drept obiectiv şi fundamentarea teoretică a proiectării şi controlului 

experimentelor biologice, mai ales în medicină şi agricultură, deoarece ea analizează şi interpretează 

date concrete şi realizează inferenţe asupra acestora Pentru construirea şi validarea modelelor 

matematice se pot folosi cercetări statistice. 

Statistica dezvoltă tehnici şi proceduri de înregistrare, descriere, analiză şi interpretare a datelor 

experimentale sau a rezultatelor obţinute din observarea unui proces social, economic, biologic etc., 

precum şi vizualizarea datelor folosind softuri dedicate acestui scop. Cunoaşterea unor elemente şi 

principii de bază ale statisticii este importantă în momentul actual, permiţând realizarea unor analize 

corecte a datelor şi evitarea erorilor de interpretare a acestora. Doi dintre indicatori sunt: 

 Dispersia este un indice de variaţie ce dă indicaţii privind împrăştierea valorilor seriei în jurul 

valorii medii. Cu cât este mai mică dispersia, cu atât valorile seriei statistice se grupează mai mult în 

jurul valorii medii. In acest caz media este un indicator statistic relevant pentru studiul seriei. O 

dispersie mare arată că elementele eşantionului au o împrăştiere mare şi valoarea medie nu dă 

informaţii relevante despre serie. 

 Analiza corelaţiilor 

Coeficientul de corelaţie (numit şi coeficientul Pearson) se defineşte prin 

Pentru calcule directe se poate folosi formula 

r=        r=  

Folosirea coeficientului de corelaţie este utilizată îndeosebi atunci când legătura dintre variabile nu se 

abate mult de la liniaritate. 

Concluzii 

Matematica permite noi abordari în  domeniul biologiei si deschide noi perspective de cercetare, 

întâlnirea dintre matematică şi bilologie creeând un spaţiu nou  cunoaşterii umane. 
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IMPORTANŢA UNUI ZERO 
 

Dumitru  Andrei  şi  Ghiţă Cristian, clasa a V-a  

Şcoala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploieşti 

Profesor îndrumător:  Dracinschi Nicoleta-Ionela 

 

                                                               Motto: "Acest nimic, care poate tot". 

(anonim) 

 

Pentru a deveni numărul cunoscut astăzi, zero a trebuit să parcurgă trei etape: semn de marcare, 

cifră , şi în sfârşit, număr. 

Pentru vechii egipteni , mesopotamieni sau romani zero nu exista. Cele mai vechi scrieri în care apare 

zero datează din secolul al V-lea era noastră. Hinduşii îl numeau gaură (kha) sau nimic (sunya) şi îl 

reprezentau printr-un mic cerc. 

Şi mayaşii îl aveau pe zero. 

Inventarea de către indieni a sistemului de numeraţie de poziţie a impus existenţa unui semn 

grafic care să semnaleze de exemplu locul zecilor, chiar dacă într-un număr el este neocupat. Acest 

semn trebuie să informeze pe deoparte că zecile nu intră în calcul, iar pe de altă parte să semnalizeze că 

următoarea cifră este a sutelor. 

Multa vreme, zero a fost considerat un semn pentru nimic, adică o cifră nesemnificativă. 

Matematicienii negau cu îndârjire căzero este un număr: "Zero este o figură care poartă numele de 

cifră", scria în latină Alexandre de Villedieu în jurul anului 1200 în poemul Carmen de Algorismo. 

Citim într-un manual de aritmetică pentru vânzători din anul 1485: "Şi cifrele nu sunt decât zece 

figuri, dintre care nouă au valoare , iar a zecea nu valorează nimic, dar ea face să se vadă alte figuri şi 

se numeşte zero sau cifră." 

De-abia în secolul al XVIII-lea s-a ajuns la concluzia că zero este şi un număr,fiindcă el 

răspundea la întrebarea "cât?" şi de asemenea poate fi rezultatul scăderii a două numere egale. 

- Cât fac cinci minus cinci?  

- Zero!  

- Câte goluri a marcat ieri Steaua? 

- Zero! 

În prima aritmetică în limba română, tipărită la Viena, în 1777: Ducere de mână către 

Aritmetică, sau socoteala pentru treaba pruncilor româneşti...se preciza despre zero: 

„Întru sine nimica nu este şi pentru asta se chiamă nulă.‖ 

Şi totuşi zero este foarte important! Zero este originea numerelor, zero este temperatura la care 

îngheaţă apa, zero este considerat anul dinaintea naşterii lui Iisus Hristos, cu zero este notat nivelul 

mării, există chiar şi un meridian zero! 

În matematică total "fără putere" în adunare şi "atotputernic" în înmulţire zero are 

"personalitatea" sa: 

 Nu se poate împărţi cu zero; 

 Nu se poate simplifica cu zero; 

 Orice număr diferit de zero, ridicat la puterea zero, dă 1; 

 Este element neutru pentru operaţia de adunare. 

Şi toţi ştim cât de mult poate totuşi să schimbe o valoare, un zero adăugat unui număr, când 

reprezintă o cifră, nu un număr! 

Referindu-se la valorile umane , unul din stâlpii Gazetei Matematice , inginerul Ion Ionescu, 

afirma cu multă subtilitate: 

"Zero este limita superioară a numerelor negative, iar nu limita inferioara a celor pozitive." 
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În piesa lui Shakespeare "Regele Lear", bufonul îi spune regelui ,după ce acesta şi-a împărţit 

averea că , a devenit "cypher without figure", o cifră fără număr,adică (un) zero. 

„Sunt un zero la matematică‖ avea obiceiul să spună , adeseori marele inventator american, 

Tomas A.Edison, regretând lipsa de cunoştinţe în domeniu. 

Şi chiar dacă în bună parte afirmaţia lui era adevarată , există totuşi suficientă matematică în 

multe din cele 2999 (!) de invenţii brevetate de el. Şi nu putem decât bănui că un pic de matematică în 

plus l-ar fi ajutat să foloseasca trei de...zero dupa o cifra de trei la scrierea numărului tuturor invenţiilor 

sale! 

  Hinduşii în înţelepciunea lor au legat numărul 10 de zero, cu următorul proverb: 

 „Zece oameni trăiasc ca să ajute la progresul unui om şi daca nu o fac, viaţa lor înseamnă 

cât un zero!‖ 

 

 Glumă şi nu numai: 

 - Poţi să comentezi semnificaţia rezultatului n0 =0, pentru orice n *N ? 

- Bineînţeles! O nulitate ridicată la orice putere, tot nulitate rămâne! 
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TRIUNGHIUL ORTIC 

Albu Gabriela Alexandra & Şerban Bogdan, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Prof. coordonator: Daniel Seria  

Lucrurile, pe care majoritatea le consideră haos, se supun unor legi subtile ale comportamentului. 

Galaxiile, plantele, scoicile... Tiparele nu te înşeală niciodată. Universul e alcătuit din proporţii şi tipare 

exacte, o reţea cuantică de cauză şi efect. 

Astfel, dintre multiplele figuri ce se regăsesc frecvent, una mai specială ce iese din tipare este 

triunghiul ortic. Triunghiul ortic este triunghiul determinat de picioarele înăltimilor unui triunghi dat.  

Terorema dezvoltă proprietaţile acestui triunghi prin ideea că într-un triunghi ABC cu punctele  

A’=prBCA,  B’=prACB,  C’=prABC,  putem afirma că: 

 i)Triunghiurile AB’C’ ,  BA’C’ ,  CB’A’  

sunt triunghiuri asemenea cu triunghiul  ABC. 

 ii) Semidreptele [A’A,  [B’B  si  [C’C 

sunt bisectoarele unghiurilor triunghiului ortic.  

 iii) Ortocentrul triunghiului ABC este 

centrul cercului înscris, în triunghiul ortic A’B’C’ 

, iar vârfurile triunghiului ABC sunt centrele 

cercurilor exînscrise triunghiului ortic A’B’C’. 

 iv) Tangenta in punctul A la cercul 

circumscris triunghiului ABC este paralelă cu 

dreapta B’C’. 

 v) dintre toate triunghiurile înscrise în 

triunghiul ABC, triunghiul ortic are perimetrul 

minim (teorema lui Feuerbach). 

Pentru a putea fi întelese mai bine, aceste proprietăţi sunt demonstrate. 

i)Se demonstrează că triunghiul AB’C’ este asemenea cu triunghiul ABC. Patrulaterul BCB’C’ este 

inscriptibil deoarece  ∠ ABB’≡  ∠ ACC’. Rezultă că B’C’ este antiparalelă la BC, deci: 

∠AB’C’≡∠ABC  şi  ∠AC’B’≡∠ACB 

ii) Conform punctului  i)  rezultă că ∠C’A’B≡∠B’A’C(≡∠BAC) 

Atunci [A’A este bisectoare a unghiului ∠B’A’C’. 

iii) Din punctul  ii)  se deduce că ortocentrul H al triunghiului ABC este centrul cercului înscris in 

triunghiul ortic A’B’C’. Fie B” punctul în care semidreapta [A’B’ intersectează cercul circumscris 

triunghiului. Este evident ca ∠C’B’A≡∠B”B’A , deci [B’A este bisectoare a unghiului ∠C’B’B” . 

Rezultă că punctul A este centrul cercului exînscris triunghiului A’B’C’ tangent laturii [B’C’]. 

iv) Folosind congruenţele de unghiuri se obţine că tangenta in A la cercul circumscris triunghiului ABC 

este paralelă cu dreapta B’C’. 

v) Se observă că dacă M parcurge dreapta BC, atunci B’M + MC’ este minimă dacă ∠B’MC≡∠C’MB. 

Într-adevăr, fie B1 simetricul lui B’ faţă de BC. Se uneste C’ cu B1. Fie {M1} = BC ∩ C’B1 . 

Oricare ar fi punctul M ∈ BC, M ≠ M1 avem : 

M1C’ + M1B’ = M1C’ + M1B1 = C’B1 < C’M + MB1 = C’M + MB’. 

Am obţinut astfel că punctul M1 construit anterior este punctul de pe dreapta BC cu proprietatea 

ca MC’ + MB’ este minimă. Dar unghiurile ∠C’M1B şi ∠B’M1C sunt congruente deorece fiecare este 

congruent cu ∠B1M1C. 

Fie acum un triunghi A’B’C’ înscris în triunghiul ABC (A’∈ (BC), B’∈ (AC), C’∈ (AB)). 

Fixînd două cât două vârfurile acestui triunghi, se obţine că minimul perimetrului se atinge când 

laturile triunghiului A’B’C’ sunt egal înclinate pe laturile triunghiului ABC, deci când sunt congruente.  

Folosind acelaşi raţionament ca in demonstratia punctului ii) se obţine că A, B şi C sunt 

centrele cercurilor exînscrise triunghiului A’B’C’. Rezultă că [A’A este bisectoare a unghiului  ∠B’A’C’ 

49 



 

deci ∠C’A’C ≡ ∠B’A’A. Rezultă AA’ ⊥ BC. Analog se obţine BB’ ⊥ AC şi CC’ ⊥ AB. Prin urmare 

A’B’C’ este triunghiul ortic.  

Teorema (Tucker): Fie ABC un triunghi şi 

fie L1 , L6 ∈(AB), L2 , L3 ∈ (AC), L4 , L5 ∈ (BC) cu 

proprietatea că L1L2 = L3L4 = L5L6 şi astfel încât 

patrulaterele L1L2CB, L3L4BA, L5L6AC sunt 

inscriptibile. Atunci punctele L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6  se 

află pe un acelaşi cerc (numit cercul lui Tucker).  

Demonstraţie: Se consideră cercul ce trece 

prin punctele  L1 , L6 şi L5. Vom demonstra că 

punctele L2 , L3 şi L4 aparţin acestui cerc. Se 

demonstrează că patrulaterul L1L6L5L2 este 

inscriptibil. Deoarece punctele L2 şi L5 se afla la 

aceeaşi distanţă de dreapta AB, rezultă că patrulaterul 

L1L6L5L2 este trapez isoscel. Deci L2 se află pe cercul circumscris triunghiului L1L6L5. Analog se arată 

că punctele L3 si L4 aparţin cercului determinat de punctele L1 , L6 şi L5. 

Teorema (Taylor): Se consideră un triunghi ABC şi fie A1 = pr BC A, A2 = pr AB A1, A3 = pr AC 

A1.  Analog se obţin punctele B1, B2, B3 şi C1,C2,C3. Punctele A2, B2, C2, A3, B3, C3 se află pe un acelaşi 

cerc (numit cerucul lui Taylor).  

Demonstraţie: Se arată că punctele B2, C2, A3 se afla pe cercul determinat de punctele A2, B3, 

C3. Se demonstrează mai întâi că A3 se află pe cercul circumscris triunghiului A2B3C3, adică se arată că 

patrulaterul A2B3C3A3 este inscriptibil. Este uşor de observat că patrulaterul B1A1B3A3 este inscriptibil 

deci B3A3 este antiparalelă la B1A1 . Cum  B1A1 este antiparalelă la AB, rezultă B3A3 paralelă cu BA, deci 

∠ A3B3C ≡ ∠ABC. Analog se obţine ∠C3A2B ≡ ∠BAC. Deoarece patrulaterul AA2A1A3 este inscriptibil, 

rezultă ∠AA1A3  ≡ ∠AA2A3. În plus, deoarece ∠AA1A3 ≡ ∠ABC , rezultă ∠ACB ≡ ∠AA2A3. Prin urmare 

A2A3 este antiparalelă la BC. Se obţine ∠A3A2C3 ≡ ∠ABC . Cum ∠A3B3C ≡ ∠ABC, se deduce că 

∠A3A2C3 ≡ ∠A3B3C. Deci : m(A3A2C3) + m(A3B3A1) = 180⁰, adică patrulaterul A2B3C3A3 este 

inscriptibil. Prin urmare punctul A3 aparţine cercului circumscris triunghiului A2B3C3. Analog se arată 

că punctele C2 şi A3 se află pe cercul determinat de punctele A2, B3 şi C3. 

Teorema (Feuerbach): Fie ABC un triunghi. Dacă E, F, G sunt situate pe BC, AC, respectiv 

AB atunci triunghiul EFG are perimetrul minim dacă şi numai dacă EFG este triunghi ortic al ABC. 

Atunci când ABC este dreptunghic triunghiul ortic degenereaza într-un segment care este de fapt 

înălţimea unghiului drept. 

Dacă triunghiul ABC are un unghi obtuz atunci triunghiul de perimetru minim tinde către 

acelaşi segment reprezentat de înălţimea din unghiul obtuz. Fie B' simetricul lui B faţă de AC şi C' 

simetricul lui C faţă de AB'. În mod similar se construiesc punctele D', E', F' si F''. Rezultă că 

perimetrul triunghiului DEF este egal cu lungimea liniei frânte FED'F'', adică suma segmentelor FE, 

ED' şi D'F''. Dacă menţinem fix punctul F atunci F'' este şi el fix, lungimea liniei frante FED'F'' fiind 

minimă când E si D' se afla pe FF''. Segmentul FF'' are lungimea minimă când FF'' este perpendicular 

pe bisectoarea unghiului format de dreptele ce conţin punctele BC si B'C', bisectoare care trece prin 

punctul A. Unghiul respectiv are masura egală cu 180-2*A. Rezultă că atunci cand FF'' este 

perpendicular pe AK unghiul dintre FF'' şi BC este egal cu A.  

Adică triunghiurile CFE şi CAB sunt asemenea, rezultă că AED' si AB'C sunt asemenea şi la 

fel B'D'F'',B'C'A şi ADE asemenea cu ACB. Acest lucru se întamplă doar când D, E si F sunt picioarele 

înălţimilor triunghiului ABC. 

Tiparele, matematice ca şi structură, sunt ascunse în văzul tuturor. Trebuie doar să ştii unde să 

cauţi. 
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