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  PPaallaattuull  CCooppiiiilloorr  MMuunniicciippiiuulluuii  PPllooiieeşşttii  ––  DDiirreeccttoorr  PPrrooff..  CCoonnssttaannţţaa  VViiccăă  

  CCaassaa  ddee  CCuullttuurrăă  „„II..LL..CCaarraaggiiaallee””aa  MMuunniicciippiiuulluuii  PPllooiieeşşttii  ––  aarrttiisstt  ppllaassttiicc  MMaarriilleennaa  GGhhiioorrgghhiiţţăă  

  CCoolleeggiiuull  „„SSppiirruu  HHaarreett””  PPllooiieeşşttii  ––  PPrrooff..  IIoonn  BBaaddeeaa  

  GGrrăăddiinniiţţaa  ccuu  PPrrooggrraamm  PPrreelluunnggiitt  nnrr..  3322  PPllooiieeşşttii  ––  DDiirreeccttoorr  PPrrooff..GGaabbrriieellaa  BBaarrbbuu  

  

  PPrrooiieeccttuull  aaffllaatt  llaa  aa  ppaattrraa  eeddiiţţiiee  aa  ddeemmaarraatt  llaa  îînncceeppuuttuull  lluunniiii  aapprriilliiee  22001133  pprriinn  llaannssaarreeaa  iinnvviittaaţţiieeii  ddee  

ppaarrttiicciippaarree  ccăăttrree  şşccoolliillee  ddiinn  ţţaarrăă..  ÎÎnn  aacceesstt  ssccoopp  eecchhiippaa  ddee  pprrooiieecctt  aa  ppoossttaatt  rreegguullaammeennttuull  ddee  ppaarrttiicciippaarree  ppee  

ssiittee--uurriillee  wwwwww..ddiiddaaccttiicc..rroo,,hhttttpp::////ssccooaallaarraarreessvvooddaa..ssccoollii..eedduu..rroo  ,,  hhttttpp::////ssssmmpprraahhoovvaa..rroo  şşii  wwwwww..mmaatteeiinnffoo..rroo..    

  RReegguullaammeennttuull  aa  ffoosstt  rreevviizzuuiitt  şşii  îîmmbbuunnăăttăăţţiitt  ddee  eecchhiippaa  ddee  pprrooiieecctt  ppee  bbaazzaa  eexxppeerriieennţţeeii  aaccuummuullaattee  llaa  

eeddiiţţiiiillee  aanntteerriiooaarree,,  ddaarr  şşii  aa  ssuuggeessttiiiilloorr  vveenniittee  ddee  llaa  ppaarrtteenneerrii..  DDee  aasseemmeenneeaa  ppooppuullaarriizzaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  ss--aa  

ffăăccuutt  şşii  pprriinn  ddiissttrriibbuuiirreeaa  rreegguullaammeennttuulluuii  şşii  aa  iinnvviittaaţţiieeii  pprriinn  ee--mmaaiill  ppee  aaddrreesseellee  şşccoolliilloorr  şşii  ccoolleeggiilloorr  ddiinn  ţţaarrăă  

ccaarree  aauu  ppaarrttiicciippaatt  llaa  eeddiiţţiiiillee  aanntteerriiooaarree..  CCoonnccuurrssuull  ss--aa  ddeessffăăşşuurraatt  ppee  ddoouuăă  sseeccţţiiuunnii::  sseeccţţiiuunneeaa  II  ––  ccoonnccuurrss  

ddee  ddeesseennee  ssaauu  ppiiccttuurrii,,  tteemmaa  ddee  aannuull  aacceessttaa  ffiiiinndd  „„MMaannddaallaa--  cceerrccuull  ssaaccrruu””  şşii  sseeccţţiiuunneeaa  IIII  ––  sseessiiuunnee  ddee  

rreeffeerraattee  şşttiiiinnţţiiffiiccee  şşii  eesseeuurrii  aallee  eelleevviilloorr..  

            ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  2211aapprriilliiee  --  99  iiuunniiee  aauu  ffoosstt  ccoolleeccttaattee  ffiişşeellee  ddee  îînnssccrriieerree,,  lluuccrrăărriillee  ppeennttrruu  cceellee  ddoouuăă  

sseeccţţiiuunnii  şşii  aaccoorrdduurriillee  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  îînncchheeiiaattee  ttooaattee  ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  ppaarrttiicciippaannttee  îînn  ccaalliittaattee  ddee  

ccoooorrddoonnaattoorrii  aaii  eelleevviilloorr..  DDee  aasseemmeenneeaa  ss--aauu  rreeaalliizzaatt,,  ttiippăărriitt  şşii  sseemmnnaatt  ddiipplloommee  ddee  ppaarrttiicciippaarree  ppeennttrruu  eelleevvii  

şşii  ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  ccoooorrddoonnaattooaarree,,  ddiipplloommee  ddee  oorrggaanniizzaattoorr,,  ddee  eevvaalluuaattoorr,,  pprreemmiiii  şşii  mmeennţţiiuunnii..    

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  1100--1133  iiuunniiee  aauu  ffoosstt  sseelleeccttaattee  ccoonnffoorrmm  rreegguullaammeennttuulluuii  cceellee  mmaaii  bbuunnee  lluuccrrăărrii  llaa  

sseeccţţiiuunneeaa  II  ccaarree  aauu  ffoosstt  eevvaalluuaattee  ddee  ccăăttrree  jjuurriiuull  ccoonnssttiittuuiitt  ppeennttrruu  aacceesstt  pprrooiieecctt,,  ccoonnffoorrmm  ccrriitteerriiiilloorr  

ssttaabbiilliittee..  SS--aauu  aaccoorrddaatt  pprreemmiiii  II,,  IIII,,  IIIIII  şşii  mmeennţţiiuunnii  ppee  ccaatteeggoorriiii  ddee  vvâârrssttăă  ((cciicclluurrii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt))..  CCuu  ttooaattee  

lluuccrrăărriillee  sseelleeccttaattee    oorrggaanniizzaattoorriiii  aauu  rreeaalliizzaatt  oo  eexxppoozziiţţiiee  pprreezzeennttaattăă  ppee  1144  iiuunniiee..  DDee  aasseemmeenneeaa  aauu  ffoosstt  

eevvaalluuaattee  lluuccrrăărriillee  ccuu  ppaarrttiicciippaarree  iinnddiirreeccttăă  ddee  llaa  sseeccţţiiuunneeaa  IIII  îînn  vveeddeerreeaa  pprreezzeennttăărriiii  cceelloorr  mmaaii  rreeuuşşiittee  ddiinnttrree  

aacceesstteeaa  îînn  ccaaddrruull  ssiimmppoozziioonnuulluuii,,  aallăăttuurrii  ddee  lluuccrrăărriillee  ccuu  ppaarrttiicciippaarree  ddiirreeccttăă..    

PPee  1144  iiuunniiee  22001133  ss--aauu  ddeessffăăşşuurraatt  îînn  iinncciinnttaa  şşccoolliiii  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  cceellee  ddoouuăă  sseeccţţiiuunnii  aallee  

ccoonnccuurrssuulluuii,,  ccoonnffoorrmm  pprrooggrraammuulluuii  aannuunnţţaatt  aanntteerriioorr..  AAuu  ffoosstt  pprriimmiiţţii  ppaarrttiicciippaannţţiiii,,  iinnvviittaaţţiiii  ddiinn  ppaarrtteeaa  IISSJJ  

PPrraahhoovvaa,,  CCaasseeii  ddee  CCuullttuurrăă  „„II..LL..CCaarraaggiiaallee””  PPllooiieeşşttii,,  PPaallaattuulluuii  CCooppiiiilloorr,,  ddiinn  ppaarrtteeaa  ccoonnuunniittăăţţiiii  llooccaallee..  AA  

ffoosstt  iinnaauugguurraattăă  eexxppoozziiţţiiaa  îînn  ccaarree  aauu  ffoosstt  pprreezzeennttaattee  lluuccrrăărriillee  pprreemmiiaattee..  SS--aa  ddeessffăăşşuurraatt  sseessiiuunneeaa  ddee  rreeffeerraattee  

îînn  ccaaddrruull  ccăărreeiiaa  ssuussţţiinneerreeaa  lluuccrrăărriilloorr  ccuu  ppaarrttiicciippaarree  ddiirreeccttăă  ss--aa  ffăăccuutt  ddee  ccăăttrree  eelleevviiii  pprrooppuunnăăttoorrii,,  aallăăttuurrii  ddee  

pprrooffeessoorriiii  ccoooorrddoonnaattoorrii..  LLuuccrrăărriillee  ccuu  ppaarrttiicciippaarree  iinnddiirreeccttăă  sseelleeccttaattee  aauu  ffoosstt  pprreezzeennttaattee  îînn  ffoorrmmaatt  PPPPTT  ddee  

uunn  ggrruupp  ddee  eelleevvii  aaii  şşccoolliiii  ggaazzddăă  ppeennttrruu  ggiimmnnaazziiuu  şşii  ddee  uunn  ggrruupp  ddee  eelleevvii  aaii  CCoolleeggiiuulluuii  „„SSppiirruu  HHaarreett””  ppeennttrruu  

lliicceeuu  îînn  uurrmmaa  uunneeii  ddooccuummeennttăărrii  tteemmeeiinniiccee  aassuupprraa  lluuccrrăărriilloorr  rreessppeeccttiivvee.  
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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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SPAŢII N DIMENSIONALE- SALT CĂTRE FIZICA VIITORULUI 

 

 Elevi:Dumitrean Sabina & Puţaru Robert, clasa a XI-a  

Şcoala Superioară Comercială  „Nicolae Kretzulescu” Bucureşti 

Prof. coordonator: Moise Luminiţa Dominica 

 

 Lucrarea prezintă modelarea matematică a spațiului în care trăim. 

Pornim de la o analiză a noțiunii de dimensiune așa cum am perceput-o 

de-a lungul școlii pentru a ajunge la matematica secolului XX care  prin 

disciplina toplogie fundamentează această noțiune. Vrem să înţelegem 

lumea, dar mai ales cu ochii minții. Avem la dispoziție aparatul 

matematicii moderne, dar și unele rezultate ale fizicii contemporane. 

1. Spatiul R
n 

- noțiuni matematice. Corpuri în  R
n
 

2.1 Spațiul R
n 

R
n
  = { (x1 ,x2 , x3 .... xn ) │x1 , x2 , x3, ... , xn    ∈ R}            Definim operațiile 

 

              
 R

n
   devine spațiu vectorial cu baza canonică: 

 

 

Un element x din R
n 

poate fi scris 

                                                            

Definim produsul scalar a doi vectori și norma (lungimea) unui vector : 

 

 

Funcția distanță este definită astfel şi ea este numită distanța euclidiană : 

 
Deoarece spatiul R

n
 este

 
un spațiu metric în sensul definiției din paragraful următor,  R

n
 devine un 

spațiu topologic cu topologia indusă. 

Corpuri din R
n
 

 Cum ne putem reprezenta mental dimensiuni superioare ?  Există mai multe metode pe care le 

vom exemplifica prin trecerea de la dimensiunea 2 la 3. 

 

   
Metoda umbrelor 

 

Metoda secţiunilor 

 

Proiecţia stereografică 

  

Prezentăm aici lista hiperpoliedrelor regulate din spaţiul cu 4 dimensiuni descrise prima oară de catre 

Schäfli. 
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Nume simplu Nume Vârfuri Muchii Feţe 2D Feţe 3D 

Simplex Pentachoron 5 10 10 triunghiuri 5 tetraedre 

Hypercube Tesseract 16 32 24 pătrate 8 cuburi 

 16 Hexadecachoron 8 24 32 triunghiuri 16 tetraedre 

24 Icositetrachoron 24 96 96 triunghiuri 24 octaedre 

120 Hecatonicosachoron 600 1200 720 pentagoane 120 dodecaedre 

600 Hexacosichoron 120 720 1200 triunghiuri 600 tetraedre 

 

3 Topologia sau geometria de cauciuc  

 

Topologia este o ramură a matematicii, mai precis o 

extensie a geometriei care studiază deformările spațiului 

prin transformări continue. Termenul topologie provine 

din substantive grecești topos (τóπος) și logos (λóγος)  

care semnifică loc, respectiv studiu, deci, topologie 

înseamnă literal "studiul locului". 

Începuturile toplogiei se gasesc în anul 1736, odată cu  

publicarea cărții The Seven Bridges of Königsberg de 

către  matematicianul Leonhard Euler. 130 de ani  mai 

tărziu Karl Wierstrass, reconstituind construcţia 

numerelor reale a pus în evidență unele aspecte numite 

topologice. Ulterior Georg Cantor, prin teoria mulțimilor, a pregatit fundamentul prin care să se poată 

construi noua disciplină. Jules Henri Poincaré dezvoltă o topologie combinatorică sau algebrică, dar 

cele două aspecte au fost reunite de L.E.J.Brower în cercetarea conceptului de dimensiune. 

Până în anul 1930 topologia se numea analysis situs. Primul care afolosit numele actual a fost 

Lebshetz în anul 1930. Topolgia este astăzi un subiect fundamental în matematică, o forță unificatoare. 

O metodă utilă de a a ne imagina echivalența toplogică a doua multimi X ți Y este sa ne imaginăm ca 

X este din cauciuc și poate fi deformată prin întindere, strângere sau răsucire fără a o rupe pană o 

transformăm în Y. 

De aceea toplogia a fost numită geometria de cauciuc. 

 

 

 

 

 

     
„Un topolg este cel ce nu face diferenţa între o cană şi un covrig” 
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Suprafețe neorientabile 

Banda lui Möbius                                

 

Aceasta bandă a fost denumită astfel în cinstea matematicianului 

de origine germană care i-a studiat proprietatile. 

Se ia o banda de hârtie dreptunghiulară mai lungă. Se lipesc 

capetele răsucind unul dintre ele cu 180 de grade. Aceasta este 

banda lui Möbius, care are o singura faţa şi o singură margine. Se poate urmări acest lucru cu un 

creion şi vom constata că am ajuns în punctul de plecare fără să ridicăm creionul de pe hârtie. 

Ecuaţiile  parametrice sunt:  

                                               

                                   

                                   
 

Sticla lui Klein 

 Sticla lui Klein este o suprafaţă pe care te poţi misca din exterior 

spre interior fără a intersecta vreo margine, o figură geometrică 

neorientabilă, care scoate în evidenţă ideea ca interiorul şi exteriorul nu 

sunt neaparat concepte universale. 

Prin secţionări ale acestui corp se obţine  banda lui Möbius.                               

 

Una din problemele matematice ale mileniului XXI 
 În anul 2000, Institutul Matematic  Clay (USA) a lansat spre 

rezolvare în cadrul unei Conferinţe aniversare a centenarului Congresului 

Internaţional al Matematicieni lor din 1900, un număr de 7 probleme 

(numite problemele mileniului trei), fiecare problemă fiind cotată cu un 

premiu de 1 000 000 de dolari. Printre aceste şapte probleme se afla şi Conjectura Poincare enunțată  

încă din 1904 : 

 O varietate simplu conexă din spatiul cu n+1 dimensiuni este homeomorfă cu o sferă  n -

dimensională . 

O varietate este un obiect matematic care local 

seamană cu spatiul euclidian de dimensiunea 

respectivă. Sfera  e un exemplu de varietate 2-

dimensionala: deşi curbată, orice porţiune mică a 

sa se poate deforma într-o  porţiune plana. O 

varietate e simplu conexă dacă orice curbă 

închisă de pe suprafața ei se poate deforma 

continuu, rămânând pe suprafață, la un punct. De 

exemplu, pe suprafața sferei acest lucru e posibil dar pe suprafaţa 

unei camere de maşina (un tor), sunt curbe pentru care acest lucru nu 

e posibil. 

Pentru cazul mai general, pentru n>4, demonstraţia a fost realizată de către Zeman  (1962), Stallings  

(1960)şi Smale  (1960), iar pentru cazul n=4 demonstraţia a fost reuşită de către Freedman   în 1982. 

Rămăsese de demonstrat doar cazul în care n=3. 

Hamilton arată ca o suprafață simplu conexă poate fi deformată continuu astfel încât oricare punct al ei 

să ajungă pe suprafaţa unei sfere din R
n
. Dar aceste deformări produc zone cu singularități care îl 

împiedicau pe Hamilton să realizeze deformarea continuă pe care o dorea. Aici intervine articolul 

genial al lui Perelman din 2002. În „The entropy formula for the Ricci flow and its geometric 
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applications”, Grigori Perelman indică o cale prin care singularitățile pot fi făcute să dispară.  

Lucrarea lui Perelman nu a reprezentat demonstrarea completă a conjecturii Poincaré, ci este un 

schelet de demonstraţie realizată în 328 de pagini . 

4.  Spatiul în care trăim și noțiunea de dimensiune 

Dimensiunea unei figuri oarecare, este o măsură a gradului în care acesta figură "umple spaţiul". Ştim 

ca o curba are dimensiunea 1, că o suprafaţă are 2 dimensiuni şi că un corp în spațiu are 3 dimensiuni. 

Această clasificare se numeste dimensiune topologică și a fost observată prima dată de Euclid cu 23 de 

secole în urmă. Dimensiunea topologică reprezinta numărul gradelor de libertate ale obiectului 

respectiv. 

Exemple 

 Spațiul euclidian R
n 

are dimensiunea Hausdorff n 

 Cercul  S
1
 are dimensiunea  Hausdorff 1 .  

 O mulțime numărabilă are  dimensiunea  Hausdorff 0. 

Fractalii au de multe ori dimensiunea Hausdorff  stict mai mare decât dimensiunea topologică.   

Să urmăm şirul gândurilor a numeroşi matematicieni, printre care şi Riemann . Matematicienii pot trece 

la considerarea formaţiunilor cu cinci, şase, şapte sau chiar n dimensiuni, unde n este un număr întreg 

pozitiv. Din punct de vedere matematic, chiar la nivel elementar se poate întelge ca există modele 

matematice pentru spaţ.iile n dimensionale . 

O intrebare totuşi se pune : câte dimensiuni are spaţiul în care trăim ? Există modele teoretice care 

se folosesc de mai mult de 5 dimensiuni, ajungându-se chiar la 10 sau 11 dimensiuni. 

 

Bibliografie 

W.G.Chinn, N. E. Steenrod, Introducere în topologie,Editura Tehnică, București, 1981 

M. Gardner, Amuzamente matematice, Editura științifică,1968 
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INSTRUMENTE MATEMATICE ŞI ÎNŢELESURILE LOR MASONICE 

 

Elev: Militaru Cosmin, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof.coordonator: Badea Daniela  

                                                                    Motto: „Să-ţi placă mai mult geometria decât 

aritmetica. Aritmetica este ştiinţa poporului care nu vrea 

altceva decât să se înmulţească, ori a negustorului dornic 

de câştig. Geometria este ştiinţa filosofului prieten al 

egalităţii, care chibzuieşte la noi rânduieli politice.” 
Pitagora 

 

 Răspunzând unei nevoi asemănătoare nevoii de a cunoaşte o limbă în vederea exprimării în mod 

liber a gândurilor şi sentimentelor, matematica a constituit pentru om o interfaţă de potrivire a gândului 

cu percepţia universului real accesibilă oricui . 

  Instrumentele prin care primii matematicieni au desenat primele figuri şi corpuri 

geometrice ne sunt cunoscute tuturor: rigla,compasul şi echerul.În ciuda întrebuinţării lor   primordiale, 

oamenii au asociat prin diferite procedeuri sensuri şi simboluri diverse acestora. 

Unul dintre cele mai notabile exemple este acela al grupării numite francmasonerie care a atribuit  

acestor obiecte,banale în viziunea generaţiilor actuale,sensuri de căpătâi în  această asociaţie .  

  Francmasoneria,  ca instituție, este un ordin inițiatic ai cărei membri sunt înfrățiți prin 

idealuri comune morale, spirituale și sociale , prin inițierea conformă unui ritual comun, prin jurământul 

depus pe una din cărțile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul,  Dao de Jing, Vedele hinduse, 

 Tripitaka budiste, sau alte scrieri considerate sacre) și, în majoritatea ramificațiilor, de credință într-o 

„Ființă Supremă“, un „Mare Arhitect al Universului“. Organizațiile masonice, prezente în majoritatea 

țărilor, se regăsesc sub forma obediențelor autonome, mari loje sau Mare Orient (grupări de loji) .  

 Însă, potrivit definiţiei date de masonii înşişi, masoneria este ,,o asociaţie de oameni liberi şi de 

bune moravuri care conlucrează pentru binele şi progresul societăţii prin perfecţionarea morală şi 

intelectuală a membrilor săi. 

Echerul şi Compasul sunt simbolurile de bază ale masoneriei, necesare pentru ridicarea 

unor edificii stabile şi drepte. Echerul şi compasul sunt simbolurile universale ale 

maestrului mason şi ale Francmasoneriei. Fără compas nu se  poate alcătui un 

echer, iar fără echer nu se poate construi un Templu. Ele sunt, fiecare în parte, o 

Mare Lumină masonică. Prin analogie, devin  simboluri ale virtuţii şi 

conştiinţei care conduc la perfecţionarea spiritului.  

În această cheie se poate identifica în Echer Moralitatea şi 

în Compas Spiritualitatea. În alţi termeni, Echerul simbolizeaza 

sinceritatea şi justitia intenţiei, a hotărârii şi a operei, adică 

reprezintă o obligaţie, o normă  imuabilă, un trebuie, în vreme 

ce Compasul semnifică hotărârea, capacitatea, geniul. 

 Compasul este emblematic pentru înfrânarea patimilor (lăcomie, manie, 

judecată nedreaptă, intoleranţă, egoism), al principalelor doctrine ale Ordinului, 
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al cunoaşterii şi priceperii. Heraldica lui masonica ţine de triunghiul cu vârful in sus, care e un simbol 

celebru al spiritualului şi al Divinităţii.  

 Echerul este simbol al rectitudinii morale în conduită, al cinstei şi onestităţii. Echerul este o 

unealta alcătuită din două elemente care se întâlnesc în unghi drept. Acesta era unghiul potrivit pentru a 

ridica în piatră ziduri perpendiculare şi solide. De aici i s-a spus omului vertical şi bine intemeiat, adica 

omului moral: om drept. Heraldica lui masonica îl arata ca pe un triunghi cu vârful în jos, indicând 

astfel lucrarea asupra materiei.  

 Rigla - emblema perfecţiunii şi a ordinii care rezultă din   acţiunea justă şi echilibrată, este din 

timpuri străvechi  instrumentul de comparaţie a mărimii şi de măsurare a armoniei 

proporţiilor. Citată în Biblie, era chiar şi instrumentul cu care divinitatea egipteană 

Ptah măsura creşterea apelor Nilului şi semnifica norma. Oricare era scala utilizata, 

exista necesitatea confruntării lucrării cu nişte parametrii stabili. Este şi simbolul celor 24 de ore ale 

zilei, dintre  care o parte ar trebuii dedicata gândului, una lucrului, una odihnei si una celor care au 

nevoie de ajutor.  

  Delta - numită şi Triunghiul lui Solomon, triunghiul echilateral şi-a luat numele 

după forma majuscula a celei de-a patra literă a alfabetului grec. Reprezentarea 

geometrică a lui trei(principiul triplicităţii este extrem de important în simbolistica 

constructorilor, în tradiţie pitagoreică semnifică asceza multiplului către Unul, în 

cea creştină - trinitatea şi in multe alte filosofii - divinitatea ca Perfectiune.In 

Templu, Delta luminoasă este   aşezată în partea de est şi are în centru fie litera 

G, căreia i se dau  multiple interpretrări (Dumnezeu - God, Cunoastere – Gnosi, 

Geometrie, Geneza), fie tetragrama ebraică, fie schema pitagoreică, fie ochiul divin simbol al 

principiului creator, fie soarele  - principiu luminos al vieţii.  

 

 Sitografie:  

 http://www.interferente.ro  

ro.wikipedia.org/wiki/   

http://www.scribd.com/  
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REZOLVAREA PROBLEMELOR DE MAXIM ŞI MINIM 

 

Elevi: Andronache Marius & Stancu Alexandra, clasa a XI–a 

Colegiul „Spiru Haret”Ploieşti 

Prof. coordonator: Ramona Beşleagă 

 

Rezolvarea problemelor de minim sau maxim se face prin transformarea acestora în probleme 

mai simple care să înlesnească găsirea soluţiei, sau care să conducă la o proprietate sau teoremă 

cunoscută. 

Numeroase probleme de matematică, fizică, astrofizică, precum şi cele ce prezintă un interes 

deosebit în practică operează cu mărimi variabile pentru care în anumite  condiţii se cere să se afle cea 

mai mică sau cea mai mare valoare. 

Avem un prilej deosebit de a exemplifica forţa metodelor analizei matematice la rezolvarea 

unor probleme de modelare matematică din algebră, geometrie, fizică etc., a căror rezolvare nu este 

întotdeauna posibilă, dacă sunt aplicate doar metodele algebrei sau geometriei elementare. Pentru a 

determina valoarea maximă sau minimă a unei mărimi, vom exprima valorea acesteia (dacă e posibil) 

printr-o funcţie şi apoi vom studia variaţia funcţiei obţinute cu ajutorul derivatei. 

Pentru a transpune rezolvarea problemei de maxim sau minim în limbajul matematic cu ajutorul 

unei funcţii de o singura variabilă ne vom folosi de următorul algoritm: 

1. Vom alege un parametru convenabil (de exemplu x)  şi vom exprima marimele din această 

problemă prin x; 

2. Pentru mărimea, ce trebuie să atingă valoarea maximă sau minimă, vom alcătui o funcţie de 

variabila x; 

3. Vom găsi intervalul pe care funcţia trebuie să atingă valoarea maximă (sau minimă) 

4. Cu ajutorul derivatei vom determina punctele de maxim sau minim pe intervalul obţinut. 

5. Vom afla mărimea necunoscută din problema şi dacă se cere şi valoarea maximă sau minimă. 

 Obs. Nu întotdeauna e convenabil de a nota prin x mărimea necunoscută a problemei.Se 

notează prin x acea mărime, pentru care funcţia obţinută să fie uşor de cercetat cu ajutorul 

derivatei.  

  Exemple: 

Problema 1 

 Într-o piramidă hexagonală regulată lungimea muchiei laterale 

este de 1 cm. Care trebuie să fie lungimea laturii bazei pentru ca 

volumul piramidei să fie maxim.  Aflaţi volumul maxim al piramidei.                                 

Rezolvare: 

Fie   înălţimea piramidei H= VO=x, atunci R= 
21 x . Deoarece într-

un hexagon regulat lungimea laturii este egală cu R  AB  =a6=R= 

21 x . 

Volumul piramidei este egal cu 

 

VVABCDEF= 
3

1
Abazei ∙ H  = )(

2

3
)1(

2

3

2

33

3

1
6

4

3

3

1 32
22

xxxxx
a

x
a

  

Deci am obţinut funcţia V(x) = )(
2

3 3xx , unde  x  (0, 1) 

Cercetăm această funcţie cu ajutorul derivatei: 

1. Calculăm ?)(xV      )31(
2

3
)( 2xxV  
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2. Rezolvăm ecuaţia  )(xV =0  0)31(
2

3 2x
3

12x  

 

3. Aflăm  sgn )(xV  -? 

 

 

Deoarece  )(xV   trecînd prin 
3

3
  îşi schimbă semnul de la  + la  – rezultă, că  

 x= 
3

3
 este unicul punct de maxim pe intervalul  (0, 1) . Deci  piramida va avea volumul maxim 

pentru  x=
3

3
, iar volumul  maxim   va fi  

Însă H=x, deci înălţimea piramidei este de 
3

3
şi putem afla lungimea laturii bazei  

   a6 =R =
3

2
)

3

3
(11 22x  

Răspuns: Lungimea laturei bazei este de  
3

2
, iar volumul maxim este de 

3

1
 

Problema 2 

 Să se descompuna numărul 180 în sumă de 3 termeni, în aşa fel ca raportul a 2 termeni să fie 

1:2,  iar produsul lor să fie maxim. 

Rezolvare: 

Fie termenii a, b şi c,  astfel încît a+b+c=180, 

  Fie           =  =  = x
xb

xa

2
    c =  180 - 3x    

 

Produsul va fi funcţia  P(x) = x ∙ (2x) ∙ (180 - 3x) = 2x
2 
(180-3x) = 360 x

2 
- 6x

3
. 

Deci am obţinut funcţia   P(x) = - 6x
3 

+ 360x
2   

 , x  (0;180). 

Aflăm derivata     P'(x) = -180x
2
+720x = -18x(x-40) 

                               P'(x) = 0     
0

40

x

x
    

x = 0  (0;180)           x = 40  -  unicul punct critic pe intervalul (0;180) 

sgn P'(x) -?                                                                                                              

 

 

 

Deoarece derivata P'(x)  îşi schimbă semnul de la + la – în p. x = 40  
 

x = 40 este unicul punct de maxim pe intervalul (0;180)   

P(40)= 192000 -valoarea maxima a produsului. 

Deci:   a = 40     b =2x =80;    c =180-3x =180-120 =60. 

Verificare: 40+80+60 = 180. 

Răspuns:       Numerele sunt 40; 80; 60. 

 

3

3
x

3

1

9

3

9

32

2

3
))

3

3
(

3

3
(

2

3
)

3

3
( 3V
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Problema 3 

 Într-o prismă triunghiulară regulată, distanţa de la centrul bazei pînă la un vîrf al celeilalte baze 

este  l  .Care este lungimea înălţimei prismei, volumul căreia este maxim.   Aflaţi volumul maxim. 

 

Rezolvare: 

Vprismei= Abazei ∙  h 

Fie    AAOO  = h  =  x 

ROA  = 33

22 RABaxl  

a = 
223 xl  

Abazei  = 
4

3)(3

4

3 222 xla
 

V(x)= ),(
4

33
)(

4

33 3222 xxlxxl x (0, l ) 

 

Cercetăm funcţia V(x)  cu ajutorul derivatei 

1. Calculăm ?)(xV         )3(
4

33
)( 22 xlxV  

2. Rezolvăm ecuaţia  )(xV =0  0)3(
4

33 22 xl 03 22 xl
3

2
2 l

x
3

l
x  

3. Aflăm  sgn )(xV  -? 

 

 

 

Deoarece  )(xV   trecînd prin 
3

l
  îşi schimbă semnul de la  + la  – rezultă, că  

 x= 
3

l
  unicul punct de maxim pe intervalul  (0, l ) . Deci  prizma  va avea volumul maxim pentru   

x=
3

l
, iar volumul  maxim   va fi de  V(x)=

233

2

4

33

3
)

3
(

4

33 322
2 lllll

l  

Răspuns: Lungimea înălţimei prismei este de 
3

l
, iar volumul maxim este de 

2

3l
 

Problema 4  
   Să se gaseasca un număr strict pozitiv x, pentru care diferenţa dintre x şi cubul său x

3
  să fie 

maximă. De aflat diferenţa maximă. 

Rezolvare 

Fie că acest număr este x, atunci cubul său va fi x
3
, diferenţa (x-x

3
). Pentru diferenţă am obţinut o 

funcţie   d(x) = x-x
3
 , unde x  (0, +∞) 

Pentru a afla valoarea lui x, unde diferenţa îşi atinge valoarea maximă, vom cerceta această funcţie cu 

ajutorul derivatei. 

(cu ajutorul metodelor algebrei elementare e destul de anevoios de aflat valoarea lui x, pentru care 

diferenţa (x-x
3
) să fie maximă) 

1. Aflăm ?)(xd
       

)(xd = -3x
2
 + 1  

l

3

3
x
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2. Rezolvăm ecuaţia  )(xd = 0      -3x
2
 + 1=0      x

2 
=

3

1
 

Aflăm sgn  )(xd -?  

 

 

Deoarece  )(xd  trecînd prin 
3

3
  îşi schimbă semnul de la  + la  – rezultă, că  

 x= 
3

3
 unicul punct de maxim pe intervalul  (0, +∞) . Deci diferenţa îşi atinge valoarea maximă în 

punctul x=
3

3
, iar diferenţa maximă dintre x şi cubul său este     

                                             d(
3

3
) =

3

3
 - (

3

3
)
3
  = 

9

32
 

  

Răspuns:  numărul este  
3

3
, iar diferenţa maximă este  

9

32
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PERMUTĂRI. ARANJAMENTE. COMBINĂRI 

Elevi: Irofte Raluca & Mihai Marius Ştefan, clasa a X-a 

Colegiul National ,,Mihail Kogălniceanu’’ Galaţi 

Prof.coordonator: Seria Daniel 

 

Scurtă introducere  

 Încă din antichitate,omul a fost obsedat de ideea împărţirii corecte a averei sale sau a oricărui 

bun material . Numim astfel o grupă de probleme şi anume,metodele de numărare,care au agitat 

antichitatea ori vremurile mai noi,probleme sterile,dar despre care s-au scris zeci de teoreme si axiome 

uitate.S-au stabilit anumite criterii,ajungându-se la ideea de permutări,aranjamente şi combinări. 

Permutarea este un concept matematic care se referă în mod uzual la numărul de posibilități de 

rearanjare al unei liste ordonate de valori sau obiecte. Cel mai simplu exemplu de permutare este dat de 

către o anagramă; de exemplu, literele cuvântului CARTE (toate distincte între ele) pot fi rearanjate 

formînd cuvântul TRACE sau ECART. Așadar o permutare poate fi înțeleasă ca unul din n! moduri de 

a ordona liniar o mulțime. Însă în general nu este necesar ca obiectele permutate să fie ordonate liniar. 

De pildă, într-o echipă de funcționari, aceștia pot schimba între ei locurile dintr-un birou, locuri care ar 

putea să nu fie dispuse în linie. Un alt exemplu este cel al unor bile diferit colorate, înșirate pe o sârmă 

închisă. Această situație va conduce la definiția abstractă, matematică, a permutării, în care nu mai sunt 

implicate ordinea sau alte determinări ale subiecților permutați. Conceptul este studiat în cadrul 

combinatoricii. Aici conceptul poate extins prin conceptul de k-permutări sau aranjamente care arată 

numărul submulțimilor ordonate ale unei mulțimi date. Conceptul abstract de permutare este folosit în 

cadrul algebrei abstracte în studiul structurilor algebrice cu operații n-are. O permutare este o 

corespondență biunivocă (element la element sau bijecție) între o mulțime M (finită) și ea însăși. 

Numărul de permutări ale unei mulțimi de elemente este dat de produsul numerelor (de ordine ale 

elementelor) de la 1 la n, cunoscut ca factorial n!. 

În practică, de multe ori se ajunge la necesitatea de a alege dintr-o mulțime oarecare de obiecte 

submulțimi care au anumite proprietăți sau de a aranja elementele unei mulțimi într-o numită ordine. 

Domeniul matematicii care studiază astfel de probleme se numește combinatorică și are importanță 

pentru teoria probabilităților, logica matematică, teoria numerelor, precum și pentru alte ramuri ale 

științei și tehnicii. Din această ramură a matematicii fac parte și aranjamentele. Daca  este o 

mulțime cu  elemente, atunci submulțimile ordonate ale lui , având fiecare câte  elemente, 

unde , se numesc aranjamente de  elemente luate câte .Numărul aranjamentelor de 

 elemente luate câte  se notează  și se citește: "aranjamente de n luate câte k ". 

Fie . Submultimile cu cate k elemente ale unei multimi finite cu n elemente se 

numesc combinari de n luate cate k elemente si se noteaza . 

In ultimul secol tehnologia si-a spus cuvantul. Astfel in tehnologia informaticii a aparut tehnica 

de programare numita backtracking adica urmarea pasilor anteriori. Astfel ea genereaza combinari 

permutari sau aranjamente (alegand in functie de conditiile din functia de backtracking) intorcandu-se 

la una din solutiile generate anterior pe masura ce conditiile puse sunt defines noi restrictii. 

 Permutări 

Formula:  

Sintaxa în c++: 

void permutari(int k, int len){  

    if(k-1 == len){  

        for(int i = 1; i <= len; i++)  

            cout << a[i];  

        cout << endl;  
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    }  

    else{  

        for(int  i = 1; i <= len; i++)  

            if(!b[i]){  

                a[k] = i;  

                b[i] = 1;  

                permutari(k+1, len);  

                b[i] = 0;  

 } } } 

 Aranjamente 

Formula:  

Sintaxa în c++: 

void aranjamente(int k, int len, int max){  

    if(k-1 == max){  

        for(int i = 1; i <= max; i++)  

            cout << a[i];  

        cout << endl;  

    }  

    else{  

        for(int  i = 1; i <= len; i++)  

            if(!b[i]){  

                a[k] = i;  

                b[i] = 1;  

                aranjamente(k+1, len, max);  

                b[i] = 0;  

 } } } 

 Combinări 

 Formula:  

Sintaxa în c++: 

void combinari(int k, int len, int max){  

    if(k-1 == max){  

        for(int i = 1; i <= max; i++)  

            cout << a[i];  

        cout << endl;  

    }  

    else{  

        for(int i = 1; i <= len; i++)  

            if(!b[i] && a[k-1] < i){  

                a[k] = i;  

                b[i] = 1;  

                combinari(k+1, len, max);  

                b[i] = 0;  

 } } } 

Exerciţii rezolvate  

1. Se consideră mulţimea A = {1, 2, 3 , 4} din care se formează numere din 4 cifre distincte de forma 

abcd. Să se determine numărul de astfel de numere care se pot forma ştiind că: 

a) a = 1, b) a ≠ 2, c) a = 1, b = 2, c) a = 1, b = 2, d = 3. 

Soluţie: 
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Fiind fixat fiecare astfel de număr este determinat de valorile pe care le iau celelalte 3 cifre (acestea pot 

lua doar valorile 2, 3, 4 deoarece a, b, c şi d sunt distincte). Numărul de moduri în care pot fi date valori 

celor 3 cifre este 3!. Deci numărul acestor numere este 

 3! = 1·2·3 = 6.  

2. Într-o clasă cu 20 de bănci se află 20 de elevi dintre care 12 fete şi 8 băieţi. 

În câte moduri se pot aşeza cele 12 fete în bănci? 

Soluţie: 

Fiecare mod în care se pot aşeza cele 12 fete în bănci constituie o submulţime ordonata (locul fiecărei 

fete este fixat) de 12 fete din cei 20 elevi. Deci fiecare mod este un aranjament de 20 luate câte 12. 

Numărul modurilor în care se pot aşeza cele 12 fete în bănci este A =20·19·...·9. 

Bibliografie 

 www.matematicon.ro 

 „Algebră”- Dan Barbilian 

 „Elementele de bază în rezolvarea de exerciţii şi probleme”- Emil Stoica 
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CRITERII DE DIVIZIBILITATE 

 

Elevi:  Petrică Lavinia & Florea Daniel, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Popeşti, jud. Giurgiu 

Prof. coordonator: Pîrvulescu Eugenia 
 

  Criterii de divizibilitate 

Pe lângă criteriile (uzuale) de divizibilitate cu :2, 3,4, (si 25), 5, 8. (si 125), 9,10 putem formula 

criterii de divizibilitate si cu alte numere. Criteriul general de divizibilitate cu un număr peN este 

următorul: 

Numărul a1a2a3... an=a110
n – 1 

+ a210
n – 2 

+... + an – 110 + an este divizibil cu p €N* dacă 

(a1r1+a2r2+...+anrn ):p, unde r1,r2....rn sunt respectiv resturile împărţirii numerelor 10 
n – 1

 ,10 
n – 2 

, 

...,10
2
,10,1 la p. 

* Pentru divizibilitatea cu 11 criteriul capată o forma particularei.  

Exemplul 1: 

11 / a1a2a3... an  <=> diferenţa dintre suma cifrelor de rang impar şi cea a cifrelor de rang par (sau 

invers) este divizibilă cu 11 (eventual este 0). 

Deci: 

Cazul 1. Dacă a1+a2+a3+... ≥a2 + a4 + a6 +..., atunci: 

                                      a1a2a3...an: 11 [(a1 + a3 + a5 +...) - (a2 + a4 + a6 +...)]: 11  

Cazul 2. Dacă a1 + a3 + a5 ... <a2 + a4 + a6 +..., atunci: 

                                     a1 + a2 + a3 + ...+ an :11 <=> [(a2 + a4 + a6 +... ) - (a1 + a3 + a5 +...)]: 11 

Într-adevăr, dacă de exemplu n = 4 atunci: 

a1a2a3a4=1000a1 + 100a2 + 10a3 + a4 = (990 + 11 – 1)a1 + (99 + 1 )a2 + (11 – 1)a3 + a4 =  

M11 + [(a2 + a4) - (a1+a3)]. 

De aici rezultă că numerele a1a2a3a4 şi (a2+a4)-(a1+a3), dacă a2+a4>a1a3 (respectiv a1a2a3a4 şi (a1+a3)-

(a2+a4), dacă a2+a4 ≤a1+a3), sunt simultan divizibile cu 11. 

Exemplu 2: 11 / 173404 ,deoarece 11 / (4 + 4 + 7) - (0 + 3 + l) = 11  

Exemplu 3: Arătaţi ca 11 / (10
l0l 

+ 1) 

Rezolvare : 10
101

+1=100...01.( are 100 de zerouri) 

Deci n=102 şi a1=a102=1 iar a2=a3=...=a101=0  

Atunci (a1+a3+a5+...+a101)-(a2
+
a4+a6+...+a102)=1-1=0:11  

Conform criteriului enunţat, rezultă că (10
101

+1) : l 1  

Observaţie. O alta metodă de rezolvare utilizează o formulă "de 

descompunere" din care deducem , de exemplu că (a
2n+1

+b
2n+1

): 

(a+b).Atunci (10
101

+1): (10+1) (am luat a=10,b=l, 2n+l=101). 
 

Bibliografie : „Matematica-aritmetică şi algebră”, Gheorghe Cristescu, Rodica-Mihaela Dăneţ, Ed. 

Premier 2008 
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MATEMATICA ÎN ARTE 

MAURITS ESCHER – PE TĂRÂMUL DINTRE ARTĂ SI GEOMETRIE 

 

Elev: Popa Alexandru, clasa a VII -a 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 Bucureşti 

Prof. coordonator: Corina Băciucu 

 

                Maurits Cornelis Escher(17iunie 1898-27martie1972), pe numele său complet, este unul 

dintre cei mai cunoscuti (si opera lui recunoscută din prima privire) artisti graficieni ai secolului trecut. 

Muzeul M.C Escher din Haga, găzduieste multe din lucrările artistului. Organizat temporar, muzeul 

se constituie într-o călătorie in opera lui Escher si evidenţiază cresterea in complexitate si abstractie a 

acesteia. 

              M.C. Escher era obsedat de ideea de umplere a spatiului, cele mai cunoscute lucrări ale sale 

având ca punct de plecare obiecte imposibile şi iluzii optice. Una din fetele cu care Mauk (cum era 

strigat de către cunoscuţi) obişnuia să se joace in copilărie ii mărturisea acestuia, amândoi adulti fiind: 

„Tii minte jocul care obişnuiai să-l joci? Pe bucata ta de botterham (mâncare specific olandeză, o felie 

de pâine cu unt si o singură felie de brânză, suncă, sau ciocolată, gem, unt de alune) alegeai feliile de 

brânză în aşa fel încât să acopere cât mai bine posibil toată suprafaţa feliei de pâine.” De atunci 

probabil, era evidentă atenţia si obsesia lui Escher pentru umplerea spaţiului. Aceasta obsesie ia avânt 

după ce Escher vizitează Spania si în special Alhambra cu arta decorativă maură. Aici petrece foarte 

mult timp în a copia mozaicuri maure. Modul sau de lucru era sculptarea in lemn a motivelor si apoi 

imprimarea lor pe hârtie sau chiar si textile. 

 

 
Mozaic Alahambra 

 

         Decoratiunile de la Alhambra, ca si toată opera lui Escher de altfel, sunt pline de geometrie. 

Arhitectii mauri sunt bine cunoscuti pentru detaliile geometrice care le-au introdus în constructiile lor. 

Aceste constructii aveau la bază pătrate, dreptunghiuri si alte forme geometrice derivate din aceeasi 

unitate si relaţii exacte între toate elementele. Dacă până în acest punct arta lui Escher este de inspiratie 

maură, după 1937 totul se schimbă. Intr-o vizită la părintii săi, fratele său, Beer (profesor de geologie in 

Leiden), vede operele de diviziune a planului făcute de către Mauk si îl îndrumă  spre cristalografie si îi 

recomandă anumite articole din Zeitschrift fur Kristallographie. Printre ele, un articol din 1924 al lui 

Geoge Polya(matematician american de origine maghiară)  descrie 17 grupuri de simetrie care pot 

creea motive a căror repetitie umplu planul. Printre cele 17 grupuri de simetrie a lui Polya unele sunt 

inspirate din mozaicurile de la Alhambra, altele sunt inspirate din forme de parchet si 4 dintre ele sunt 

creatiile lui Polya. De aici incolo, Escher va fi interesat de matematică si teoria din spatele 

cristolagrofiei si simetrie. Escher începe să-şi construiască propria teorie în care foloseste translaţia, 

reflecţia si rotaţia motivelor elementare pentru umplerea planurilor. Astfel, pentru creearea planurilor, 
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Escher descompune imaginea în forme geometrice ca 

apoi să o recompună în forme ale realitătii imediate 

(pesti, păsări, îngeri, demoni, etc.). 

Exemplu de umplere a planului (se pot distinge în 

imagine urmele de creion de la împărtirea în romburi a 

planului.) 

             Un loc special în opera lui Escher il joacă 

operele în care notiunea de limită are  un rol important. 

Această nouă descoperire il face pe Escher să deseneze 

aceleaș i motive în dimensiuni din ce în ce mai mici, mai 

întâi înspre centrul imaginii iar mai apoi înspre marginea 

imaginei. Acestea sunt de fapt, umplerea unui spaţiu 

hiperbolic (denumit si Bolyai-Lobachevskian) cu 

repetitia aceluiaşi motiv. In această serie de lucrări intră 

Limita cercului III. 

 

 

Limita cercului III 
              Desi aceste opere a lui Escher sunt gândite până în 

cel mai fin detaliu din punct de vedere matematic, ele sunt 

însă menite să bucure ochiul, sau cel putin să-l incite. Dacă 

geometria functiona undeva, în spatele artei, prin Escher 

geometria devine generatoare de artă, iar regulile abstracte si 

seci sunt transpuse în imagine care poate să sensibilizeze 

fiinţa umană, în felul acesta raţiunea pură matematică reuşind 

să fie transpusă în imagini la care omul se poate raporta uşor 

si fără o pregătire anterioară extensivă. 

            Opera lui Escher nu se reduce doar la aceste opere 

descrise mai sus, este cu mult mai vastă;  aş vrea doar să 

amintesc lucrările de perspectivă modificată si iluziile optice sau lumiile în contradicţie. Aceste ultime 

lucrări, desi sunt aparent coerente, ascund în ele imposibilităţi fizice,  avem de-a face cu o arta de tipul 

“zona crepusculară”. Reprezentativ pentru aceasta ultimă categorie este lucrarea Relativitate, 

prezentată mai jos. 

  

 

 

 

RELATIVITATE,  

de M.C.Escher 
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PROCENTELE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI 

 

Elevi:Moşoiu Alexandra & Soare Erica, clasa a VI-a B 

Şcoala  Gimnazială „George Coşbuc” Ploieşti 

Prof. coordonator: Dracinschi Nicoleta-Ionela 
 

          Este suficient să deschizi ziarul , să asculţi radioul sau să te uiţi la televizor , pentru a înţelege 

importanţa cuvântului  procent (pe o sută - în latină) în informaţiile noastre din viaţa de zi cu zi. 

          Născut la mijlocul secolului al XIX-lea , acest  cuvânt foarte simplu , pe înţelesul tuturor , fie că 

reprezintă un rezultat statistic , o modificare , o rată a inflaţiei , fie că reprezintă voturile date unui 

candidat , exprimă  întotdeauna un raport , cu numitorul   100  . 

        Dacă se anunţă , de exemplu , că actualmente în România sunt 980 000 de şomeri , nu vor fi  mulţi 

care vor înţelege dramatismul situaţiei .  

      Dacă  , însă , acelaşi rezultat este   exprimat sub forma unui procentaj şi astfel aflăm  că  9,33% 

dintre românii  apţi , nu au loc de muncă , atunci situaţia şomajului la noi , apare mult mai clară. 

 
Titluri din ziarele unei singure zile 

     Utilizând procentele , comparaţiile apar mai evidenţiate . Iată , de exemplu rezultatele a două 

şcoli generale : 

          Prima , cu 100 de absolvenţi ai clasei a VIII-a din care 71 au reuşit  la evaluarea naţională , iar 

cea de a doua cu 80 de absolvenţi din care  doar 60 au reuşit la examen. 

În ciuda aparenţelor , cea de-a doua şcoală are rezultate mai bune în pregătirea absolvenţilor , procentul 

de reuşită la examenul naţional  fiind de 75% , superior procentului de 71 % al primei şcoli. 
 

Procente particulare 
 

10% 20% 25% 33,3% 50% 66.6% 75% 100% 200% 
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 Se exprimă în procente :  

 

Rata remizei: partea din sumele încasate de către vânzători în urma vânzărilor: 

 

Remiză = Rata remizei  x totalul vanzărilor 

 

 Rata reducerii : partea cu care a fost dominuat  preţul iniţial: 

 

Reducerea = Rata reducerii  x Preţ afişat 

  
Rata rabatului : parte cu care a fost dominat preţul cu scopul  de a asigura comerciantului acoperirea 

cheltuielilor şi asigurarea unui beneficiu: 

 

Rabat = Rata rabatului  x  Preţul mărfii 

 

Rata comisionului: parte din total vânzarilor acordata mijlocitorilor (comisionarilor) ca îndemn 

bănesc: 

 

Reducerea = Rata reducerii x preţ afişat 

 

Rata impozitului: parte din valoarea proprietăţii, plătită către stat de proprietar : 

 

Impozit = Rata impozit x Valoarea proprietăţii 

 

 

Rata bonificaţiei: parte din cantitatea mărfii acordată ca reducere cumpărătorului ca urmare a 

condiţiilor calitative la livrare mai proaste decât cele prevăzute în comandă : 

 

Bonificaţie = Rata bonificaţiei x Cantitatea mărfii 

 

 

Cateva probleme cu procente 

 

   1. Pentru lichidarea unui stoc de marfă, un magazin aplică o reducere de 20% asupra tuturor 

mărfurilor. Cu cât se va vinde un aspirator, care a costat înainte de reducere 450 lei? 

 

   2. Dacă, tranformându-se în gheaţă apa îşi măreşte volumul cu 9% , cu cât îşi micşorează gheaţa 

volumul, când se tranformă în apă? 

 

   3. Preţul unui kilogram de carne s-a majorat cu 40%.Ce cantitate de carne putem cumpăra acum cu 

aceeaşi sumă de bani? 

 

   4. Albinele prelucrează nectarul pentru a-l transforma în miere. Nectarul conţine 70% apă , iar mierea 

doar 17% apă. Cât nectar prelucrează albinele pentru un kilogram de miere? 

 

   5. Ce reprezintă mai mult, 15% din 36 sau 36% din 15? 
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   6. La întâmplare, într-o clasă s-au împărţit creioane la 90% dintre elevi şi gume la 80% dintre elevi. 

Care este procentul minim de elevi care au primit atât gumă, cât şi creion? 

 

   7. Doi colegi au ieşit simultan din acelaşi bloc. Unul are cu 20% mai lung pasul decat celălalt, dar în 

schimb celălalt face în acelaşi interval de timp cu 20% mai mulţi paşi decât primul. Care dintre ei 

ajunge  primul la scoala? 

 

   8.Preţul unui produs a crescut întâi cu 20%, apoi noul preţ a fost majorat cu încă 20%. Cu cât ar fi 

fost mai ieftin produsul , dacă preţul lui creştea o singură dată cu 40%? 

  

   9. Dupa spălare , dimensiunile unui cearşaf s-au micşorat astfel : 0.5%  lăţimea şi 0.9% lungimea . Cu 

cât s-a micşorat suprafaţa cearşafului? 

 

   10. Demonstraţi că valoarea obţinută din creşterea unui preţ cu p% şi scăderea apoi a noului preţ cu 

q%, este mai mare decît valoarea iniţială, dacă şi numai dacă p >  . 

 

   11. Un inventator , prieten cu dumneavoastră , pretinde că a pus la punct trei invenţii care permit să 

economisească la un automobil, una 30% din combustibil , a doua 45% , iar a treia 25%. El este hotarât 

să le aplice pe toate trei la automobilul său, sperând că va rezulta o economie de 30+40+25=100%. Ce 

îţi va spune? Care va fi economia reală? 

        

 

Bibliografie:  

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

2001 

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

Bucureşti, 1995 
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SCHEME CLASICE DE PROBABILITATE: 

SCHEMA LUI POISSON ŞI SCHEMA LUI BERNOULLI 
 

Elevi: Maxim Oana &Mitrofan Cosmina, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihal Kogălniceanu”Galaţi  

Prof. coordonator: Seria Daniel 

 

Ce este o probabilitate? 

  Fiecare dintre noi folosește cuvântul „probabil” în limbajul curent de câteva ori pe zi, atunci 

când se referă la posibilitatea ca un anumit eveniment să se întâmple.  Indiferent dacă avem sau nu 

cunoștințele matematice necesare, estimăm și comparăm frecvent probabilități, uneori fară să ne dăm 

seama, în special atunci când luăm decizii. Dar probabilitățile nu sunt numai niște simple numere 

atașate obiectiv sau subiectiv evenimentelor, așa cum ar părea la prima vedere, iar calculul și utilizarea 

lor sunt foarte predispuse la erori calitative sau cantitative, în absența unor cunoștințe adecvate. 

În spatele cuvântului probabilitate, care în vorbirea curentă reprezintă un anumit grad de încredere 

subiectiv în producerea unui eveniment, se află un întreg ansamblu conceptual dezvoltat de teoria 

probabilităților. Mai mult, conceptul de probabilitate are implicații filozofice și psihologice majore, 

precum și numeroase interpretări. Însă niciuna din interpretările sale nu poate face abstracție de 

definiția matematică. 

 „Numim probabilitate a unui eveniment raportul dintre numărul situațiilor favorabile pentru ca 

evenimentul să se producă și numărul tuturor situațiilor egal posibile."  

 Teoria probabilităților extinde această definiție pe o mulțime de evenimente mai complexă 

(sigma-câmp de evenimente), înzestrată cu o anumită structură matematică, și definește pe această 

mulțime o funcție cu anumite proprietăți. Această funcție - numită probabilitate - este de fapt o măsura 

pe un camp de evenimente, cu valori în intervalul [0, 1]. 

 

 Schema lui Poisson sau schema binomială generalizată 

 

 

Siméon Denis Poisson (n. 21 iunie 1781 - d. 25 aprilie 1840) 

a fost matematician și fizician francez. 

 

Contributii: 

 Studii asupra seriior și integralelor definite. Studiul pe 

care l-a efectuat privind seriile Fourier deschid calea 

cercetărilor de mai târziu ale lui Johann Peter Gustav 

Lejeune Dirichlet și Bernhard Riemann asupra aceluiași 

subiect. 

 Studii asupra integralelor Fourier 

 Cercetări în domeniul calculului variațiilor 

 Legea lui Poisson din teoria probabilităților îi poartă 

numele. 

 În al său Tratat de mecanică (scris în stilul riguros al 

lui Laplace și Lagrance și rămânând mult timp lucrare de 

referință) introduce multe inovații, precum termenul de 

coordonată impulsivă 
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Toate acestea vor influența lucrările lui Hamilton și Carl Jacobi. 

 Modelul matematic al schemei lui Poisson  

 Dacă se consideră n urne U1,U2,…,Un, care conțin bile albe și negre în proporții diferite și din 

fiecare urnă se extrage o bilă la întâmplare,probabilitatea Pk,n ca să se obțină k bile albe și n-k bile 

negre este tocmai coeficientul X la puterea k din produsul: 

(p1* X+q1)(p2*X+q2)… (pn*X+qn),  

 Unde p1, p2,…pn sunt probabilitățile de extragere a bilei albe din fiecare urnă, iar q1=1-pi,I 

aparținând mulțimii {1,2,…,n} 

 Desigur urna constituie numai un model, în aplicații ea putând fi înlocuită corespunzător. 

Schema lui Bernoulli sau schema binomială: 

 Modelul matematic al schemei Bernoulli este:dacă luăm o urnă care conține a bile albe și b bile 

negre identice și se fac n extrageri succesive cu 

întoarcere, atunci probabilitatea pk,n ca în n astfel de 

extrageri să se obțină de k ori bila albă și de n-k ori bila 

neagră adică coeficientul termenului general din 

dezvoltarea binomului lui Newton,motiv pentru care mai 

poartă și numele de schemă binomială. 

 Deoarece bila se întoarce în urna schema se mai 

numeste și schema bilei întoarse(sau revenite). 

 

 Nicolaus II Bernoulli, cunoscut și ca Niklaus 

Bernoulli sau Nikolaus Bernoulli, (n. 6 feb 1695 la Basel 

- d. 31 iulie 1726 la Sankt Petersburg) a fost un 

matematician elvețian . Membru al familiei Bernoulli, a 

fost fiul lui Jahann Bernoulli și fratele lui Daniel 

Bernoulli. 

 A dovedit încă din tinerețe aptitudini pentru 

matematica. În 1708 începe studiile la Universitatea 

dinBasel. În 1715 își încheie studiile de jusrisprudenta, ca 

în anul următor să intre ca profesor particular la Venetia. 

În 1719 preia Catedra de Matematică de la Universitatea din Padova. 

 A fost prieten și coleg cu Leoharnd. A fost profesor de matematică la Academia din Sankt 

Petersburg. 

Bibliografie: 

1. Constantin Tudor – Teoria Probabilităţilor 

2. www.wikipedia.ro 

3. www.edumanager.ro 
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ECUAŢII 
 

Elev: Firescu Adrian,clasa a VIII-a  

Liceul Teoretic Lupeni- Şc. Gimnazială Nr.2  

Prof. coordonator: Nicolaescu Alina 

 

O ecuaţie se exprimă printr-o egalitate între două expresii algebrice ce conţin variabile. 

Variabilele unei ecuaţii se numesc necunoscute. 

Exemplu:  a) 33693 xx  

        b)  5)3( 22 yy  

        c)  8182x  

A rezolva o ecuaţie înseamnă a gasi toate soluţiile ei. Mulţimea soluţiilor se notează de obicei 

cu S. Înlocuind cu numere necunoscutele dintr-o ecuaţie, obţinem o propoziţie care este adevărată sau 

falsă. Numărul care, înlocuind variabila din ecuaţie se transformă într-o propoziţie adevărată, este o 

soluţie a ecuaţiei. Nu se rezolvă corect o ecuaţie prin înlocuirea variabilelor cu numere pentru că putem 

pierde din soluţii. 

Obţinem ecuaţii echivalente dacă: 

 Schimbăm mebrul stâng cu membrul drept. 

                         3)12()5(4 22 aa  

                         22 )5(43)12( aa  

 Transformăm unul sau ambii membri ai ecuaţiei folosind asociativitatea, comutativitatea, 

descompunerea în factori sau formule de calcul prescurtat. 

  22 )5(43)12( aa       

  )2510(43144 22 aaaa        

 100404444 22 aaaa  

 Adunăm sau scădem în ambii membri aceeaşi expresie algebrică. 

                        100404444 22 aaaa   | aa 404 2     

                        100404444 22 aaaa  

                        100444a  | 4  

                        9644a  

 Înmulţim ambii membri cu aceeaşi expresie nenulă. 

 9644a  | 44:   

  
11

24

44

96 4(

a                
11

24
S  

După rezolvarea unei ecuaţii este bine să se facă verificarea soluţiilor. Se recomandă verificarea 

în forma iniţială a ecuaţiei. 

Pentru ecuaţia 3)12()5(4 22 aa   soluţia este 
11

24
a  

Verificare:  
121

3844

121

961
4

11

31
4

11

55

11

24
45

11

24
4)5(4

222

11(2a  

                        3
11

59
3

11

11

11

48
31

11

24
23)12(

222

2a  
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121

3844

121

363

121

3481
3

121

3481
3

11

59 121(
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I.  Ecuaţii de forma 0bax ,  0,, aRba , cu necunoscuta Rx  

 

0 /  /:
b b

ax b b ax b a x S
a a

 

Exemple de ecuaţii care se reduc la ecuaţii de forma 0bax . 

 

a)  6424x              b)  xx 75329                      c)  32)2(3 xx  

d)  5)3(4)12(53 xx                                                         e)  
5

3

3

2 xx
 

f)  6
6

1

3

12
1

xx
                                         g)  64)6)(6()2( 2 xxx  

h)  17)23(5)1(9 22 xxx               i)   xxxx 3)6)(6()2( 2
 

j)   
2

1
2725

13
x

x
                                                                 k)  53x  

II.  Ecuaţia de forma  Rppx ,2
 

Pătratul unui număr real este pozitiv sau zero. Avem de analizat trei cazuri. 

1. 0p .     Ecuaţia nu are soluţii în mulţimea numerelor reale.  S =  

Ex:  42x     S =  

2. 0p .     Ecuaţia are soluţia unică 0.  S = 0  

Ex:  02y     0y         S = 0  

3. 0p .     Ecuaţia are două soluţii. 

px 2
    px 2

        px        px 2,1      S = pp;  

Ex:  1002b     1002b         100b        1002,1b      S = 10;10  

Exemple de ecuaţii care se reduc la ecuaţii de forma  Rppx ,2
 

a)  5122x                                                                  b)  9018)9( 2 xx  

c)  527)5( 22 xxx                                d)  )3(4
3

1272

x
xx

 

III.  Ecuaţia de forma  RcbRacbxax ,,,0 *2
 (ecuaţii de gradul al II-lea) 

      Pentru a rezolva ecuaţia se calculează  acb 42  se numeşte discriminantul ecuaţiei  

RcbRacbxax ,,,0 *2
 

             În funcţie de semnul lui , sunt posibile trei cazuri: 

1. 0 .     Ecuaţia nu are soluţii în mulţimea numerelor reale.  S =  

Ex: 0852 xx  

        8,5,1 cba  

       7322581454 22 acb  

       0 .     Ecuaţia nu are soluţii în mulţimea numerelor reale.  S =  

2. 0 .     Ecuaţia are soluţia unică  
a

b
xx

2
21

.     S = 
a

b

2
.   
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Ex: 0962 xx  ;        9,6,1 cba  

       03636914)6(4 22 acb  

    0 .     Ecuaţia are soluţia unică 3
12

)6(
21 xx .         S {3} 

3. 0 .     Ecuaţia are două soluţii. 

   
a

b
x

2
2,1

     S = 
a

b

a

b

2
;

2
 

Ex: 02635 2 xx ;         26,3,5 cba  

       5295209)26(54)3(4 22 acb  

       23529  

 0      
a

b
x

2
2,1

 

6,2
10

26

52

233

2
1

a

b
x      şi  2

10

20

52

233

2
2

a

b
x                                                                                                                                      

Deci S {2,  6;  -2}  

Exemple de ecuaţii care se reduc la ecuaţii de forma  02 cbxax  

a)  xx 5132
                                                                    b)  905)32( 2 xx  

c)  323)3( 2x                                                   d)  )3(4
2

522

x
xx

 

e) (2 5)(3 7) 0x x  

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor. 

1. Un biciclist a parcurs într-o zi 
4

1
 din drum şi a doua zi încă jumătate de drum. Ştiind că drumul are 

60 km , biciclistul a parcurs în cele două zile ….. km. 

2. Trei pescari împart peştele dintr-un coş astfel primul ia o jumătate, al doilea un sfert din rest şi 

ultimul ia o optime din noul rest,iar ultimul rest îl împart în trei părţi egale.Ştiind că numărul peştilor e 

mai mare decât 100 şi mai mic decât 200, aflaţi peştele luat de fiecare. 

 

 

Bibliografie: 
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3. Anton Negrilă, Maria Negrilă, Algebra. Geometrie. Clasa a VII-a. Partea I. Editura Paralela 45 
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MATEMATICI FINANCIARE 

 
Elevi:Anton Iuliano & Adrian,Banea Rares, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihail Kogalniceanu” Galaţi 

Prof.coordonator: Seria Daniel 

 

 Planul de afaceri 

 Planul de afaceri este un instrument de planificare ce are rolul de a 

oferi o mai mare vizibilitate asupra ţelurilor si evoluţiei unei anumite afaceri 

careia îi este dedicat. Primele planuri de afaceri au apărut cu mult înainte de 

apariţia computerului şi a tehnologiei informatice, dar rolul şi importanţa unui 

plan bine facut, a rămas aceeaşi până in zilele noastre. De fapt principiile de 

baza ale banilor şi ale afacerilor de succes, rămân mereu neschimbate. 

 Nu conteaza căt de bun este produsul sau serviciul oferit, o afacere nu 

poate reuşi fără o strategie de marketing bine pusă la punct. Aceasta etapă 

începe cu o analiză sistematică a pieţei. Este foarte periculos să-ţi asumi faptul 

ca deja ştii ce se întâmplă pe piaţă şi care sunt tendinţele ei, fără un studiu în 

prealabil. 

 Tu trebuie să faci acest studiu ca să fii sigur că te afli pe drumul cel 

bun. Utilizaţi procesul de planificare a afacerii drept o oportunitate pentru a strânge date şi răspunsuri 

la întrebări. Timpul tău va fi bine folosit.  

O întâlnire de afaceri de succes  

Regulile de aur:  

1. Colectează informaţii suplimentare.  

2. Obiectivul trebuie să fie realist. 

3. Prezintă obiecte de calitate.  
4. Repetă prezentarea.  

5. Creează un raport pe baza observaţiilor.  

6. Analizează-ţi clientul cu atenţie. 

7. Pune întrebări calificate. 

8. Oferă-le soluţii eficiente. 

9. Acţionează !  

 

 Modul de atragere a investitiilor  

 Toate investiţiile au loc pe piaţa financiară. 

Piaţa financiară poate fi definită ca fiind locul de întâlnire al 

ofertei de capitaluri cu cererea de capitaluri, iar preţurile de 

schimb sunt stabilite într-un mod eficient (se spune că aceste 

preţuri verifică aşa-numita ipoteză de piaţă eficientă.)  

 De ce se apelează la pieţele financiare? Pentru că pieţele 

financiare creează un mediu propice pentru asigurarea sau 

majorarea capitalul necesar derulării unor activităţi. De exemplu, 

prin intermediul pieţei financiare, 

administraţiile locale pot face rost de anumite împrumuturi pe 

diverse perioade, ceea ce le-ar facilita buna desfăşurare a anumitor activităţi. 

 Există instituţii specializate, numite intermediari financiari,care ajută şi simplifică foarte mult 

întâlnirea cererii şi a ofertei de capitaluri sau fonduri băneşti atât în spaţiu (evitând deplasarea fizică a 

celor interesaţi, adesea costisitoare) cât şi în timp (reducând la minimul posibil perioada necesară 

căutării contrapărţidei interesate). 
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 Folosirea banilor cu cap  

 Un om „strângător” şi-ar lua un „ciorap încăpător” 

şi „depozita” averea acolo, ceea ce nu sfătuiesc pe nimeni. 

Dacă "depozitul" s-ar face pe o perioadă mare, atunci ai 

avea numai de pierdut. 

       Sau, ai putea să-i pui foarte bine într-un cont de 

economii cu dobânda mare. Este o investiţie sigură,însă nu 

ai acces la bani pe o perioadă destul de mare şi nu poţi face 

decât să-i priveşti cum se înmulţesc. Nu prea mult totuşi, 

dacă ai lua în calcul şi alte opţiuni. Nu uita că banii care 

tocmai i-ai depus în contul bancar sunt folosiţi de alte 

persoane, sub forma de împrumut din bancă, ce ii folosesc 

să-şi cumpere o casă, maşină, teren, sau să-i investească în 

studii etc., sau de administraţia locală pentru a repara 

şoselele. Ce face banca de fapt? Împrumută de la tine şi apoi dă sub formă de împrumut 

 

 Paradoxul de la Sankt Petersburg  

 Paradoxul Sankt Petersburg este un paradox în teoria 

probabilităţii în care un participant va plăti doar o sumă 

mică pentru o valoare prognozată infinit mai mare. 

 În economie, Paradoxul Sankt Petersburg este un paradox 

legat de teoria probabilităţilor şi teoria deciziei. Aceasta se 

bazează pe un anumit joc de noroc (teoretic) (uneori numit 

Loteria St. Petersburg), care duce la o variabilă aleatoare cu 

o valoare prognozată infinit mai mare, de exemplu o 

răsplată prognozată infinit mai mare, cu toate acestea este 

vorba doar de o cantitate foarte mică de bani. Acest paradox 

a fost publicat pentru prima oară în 1738, într-un articol al 

lui matematicianului Daniel Bernoulli, deşi a fost introdus 

de către vărul său Nicolaus I Bernoulli în 1713.  

 
 Esecul în afaceri  

Regulile de bază:  

1. Nu mai risca. 

2. Fii inflexibil. 

3. Izolează-te. 

4. Asumă-ţi infailibilitatea. 

5. Fă-ţi jocul la graniţa cu incorectitudinea. 

6. Nu sta pe gănduri. 

7. Pune-ţi toată încrederea în experţi şi consultanţi externi. 

8. Iubeşte birocraţia.  

9. Trimite mesaje confuze. 

10. Teme-te de viitor. 

11. Nu mai fi pasionat de munca niciodată. 
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ALBINELE AVEAU DE FAPT DREPTATE 

 

Panait Alexandra-Cătălina, clasa a VI-a A 

Şcoala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploieşti 

Profesor îndrumător:  Dracinschi Nicoleta-Ionela 

 

Motto:„... albinele prin legea firii 

            Menite-s să dea pildă rânduielii 

          Şi celui mai înfloritor regat” 

                                            W. Shakespeare              

 

Câţi dintre noi ştiu oare, câte probleme interesante şi dificile de geometrie trebuie rezolvate 

pentru a ajunge la forma desăvârşită a celulelor, în care matca depune ouăle din care cresc larvele şi 

unde albinele depozitează mierea? 

Fiecare celulă din care sunt compuşi fagurii are forma unui poliedru cu şase feţe laterale sub 

formă de trapeze dreptunghice congruente. 

Fundul fiecărei celule este alcătuit din trei feţe sub formă de romb, astfel încât unghiurile 

ascuţite ale trapezelor sunt două câte două în acelaşi varf, iar laturile oblice sunt laturi ale romburilor. 

 

 

 

 

 

 

Feţele poliedrului format de romburi au un vârf comun. 

Unghiurile romburilor sunt întotdeauna aceleaşi pentru orice fagure 109
0
 28

'
 şi 70

0
 32

'
    

Celulele din două rânduri adiacente nu sunt construite una în prelungirea celeilalte, ci axul    din celule 

este prelungirea muchiei comune a trei din celulele celuilalt rând. 

 

 

 

 

Ar fi construit albinele celule hexagonale atât de perfecte dacă n-ar fi rezolvat o problemă mult 

mai grea, economisirea de spaţiu, ceară şi muncă? 
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Naturalistul francez Réamur, presupunând că la structura fundului unei celule scopul prinipal a 

fost economia de ceară, a propus unui matematician, König, vestit în acea vreme, următoarea problemă: 

 

În ce mod trebuie construit fundul unui poliedru cu o bază hexagonală, având un 

volum dat, din cât mai puţin material? 

 

După calculele foarte laborioase ( de calcul diferenţial), König a ajuns la următorul rezultat: Cel 

mai puţin material se va folosi, atunci când fundul poliedrului este alcătuit din trei feţe congruente în 

formă de romb cu unghiurile 109
0
 28

'
 şi 70

0
 32

'
 . König folosise în calcule nişte tabele matematice care 

conţineau erori! 

Ele, albinele, aveau de fapt dreptate! 

 

Ştiaţi că... 

Există studii şi cercetări care atestă utilizarea unor principi de geometrie în comunicarea 

indivizilor dintr-un stup de albine? 

În prima jumătate a secolului al XX-lea, observaţiile si cercetările biologului austriac Karl von 

Frisch asupra comportamentului albinelor au  produs uimire şi neîncredere. 

 
Laureatul premiului Nobel pentru biologie a demonstrat că după ce au identificat o sursă nouă 

de nectar, în „dansul” de informare a colegelor de stup, albinele „cercetaşe” orientează axa 

longitudinală a traiectoriei parcurse în dans astfel încât să alcătuiască cu direcţia soare stup un unghi 

congruent ca unghiul făcut de direcţiile sursă nectar-stup si soare-stup. 

Mai mult „amplitudinea dansului” este direct proporţională cu distanţa sursă de nectar-stup. 

 

Să descifrăm reţeta prescrisă pentru abordarea matematicii de către medicul canadian 

H. Seyle: 

„Natura nu vorbeşte, ea doar înclină capul în sens afirmativ sau negativ. Toată arta 

noastră constă în a şti cum trebuie formulate întrebările.” 

 

Bibliografie:  

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

2001 
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FEMEI CELEBRE ÎN  MATEMATICĂ 

 
Petruca  Andrei  Dănuţ, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Costache Negri”  

Profesor coordonator: Leica Valerica 

 

                                                      „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.” 

                                                                                                              ( Galileo Galilei ) 

 

Hypatia din Alexandria 

Hypatia s-a născut în Egipt, la Alexandria, în jurul anului 350 şi 

a fost prima femeie matematician recunoscută. Însă, pe lângă 

matematică, s-a interesat de astronomie şi filozofie, fiind adepta teoriilor 

lui Platon şi Aristotel. A fost ucisă de o mulţime creştină furioasă fie în 

anul 370, fie în 415.  

Contribuţiile ei nemuritoare în domeniul matematicii au deschis 

calea pentru inepuizabile cercetări pe mai multe subiecte. 

 A scris un comentariu cu privire la volumul 13 al faimoasei cărţi 

greceşti „ Artihmetica". 

 A editat celebra versiune a „ Almagest-ului" lui Ptolemeu. 

 A editat comentariul tatălui ei la „Elementele lui Euclid”. 

 A făcut, de asemenea, un comentariu la o celebră lucrare a lui Apollonius despre conuri.      

Maria Gaetana Agnesi 

Copil-minune, lingvist italian şi expert matematician, Maria Gaetana 

Agnesi a fost un talent multidimensional. Născută într-o familie bogată în 

1718, ea a fost al 21-lea copil al părinţilor ei, a stăpânit 6 limbi străine, iar 

contribuţiile ei în domeniul matematicii sunt: 

 Prima carte despre calculul integral şi diferenţial, “ Fundamentele 

analizei”, o sinteză vastă a rezultatelor de geometrie analitică existente 

până atunci. 

  „Instituzioni analitiche ad uso della gioventu italiana"- o capodoperă 

considerată cea mai bună extensie a muncii lui Euler. 

 A determinat ecuaţia unei curbe, care a ajuns să fie cunoscută sub 

numele de „bucla lui Agnesi". 

 

Sophie Germain 

Sophie Germain s-a născut într-o familie înstărită din clasa superioară 

franceză, în anul 1776. Orice fel de „activitate cerebralã" era consideratã 

nesănătoasă şi periculoasã pentru femeile din acele timpuri. Ca urmare a 

tabuurilor sociale care existau în societate, Sophie s-a confruntat cu o mulţime 

de obstacole pentru a-şi putea obţine educaţia. Cu toate acestea, a învăţat 

matematica şi şi-a croit o nişă în acest domeniu. Este adesea numită 

„Revoluţionara matematiciană", iar meritele ei sunt: 
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 Iniţial, a lucrat la teoria numerelor şi a elaborat multe teoreme interesante despre numerele prime. 

 A descoperit chiar şi noi identităţi, multe astfel de numere fiind acum numite „numerele prime ale 

lui Sophie Germain". 

  Munca ei la „Ultima teorema a lui Fermat" a fost un adevarat pionierat. 

 A fost prima femeie care a participat atât la "Academia de ştiinţă", cât şi la o şedinţă de la "Institut 

de France". 

Ada Lovelace 

Ada a fost fiica celebrului poet Lord Byron. Născută pe 10 decembrie 

1815 în Marea Britanie, a fost desemnată „prima programatoare" din 

lume. Ea a pus bazele masivei lumi a software-ului şi a calculatoarelor. În 

1980, limbajul de programare „Ada", a fost numit după ea. Este 

recunoscută mai ales pentru scrierea simbolurilor şi a codurilor în 

conformitate cu normele calculatorului mecanic timpuriu al lui Charles 

Babbage. 

Sofia Kovalevskaya 

Născută pe 15 ianuarie 1850, în Moscova, Sofia 

Kovalevskaya a fost primul mare matematician rus de 

sex feminin. Pentru a urma studiile superioare, şi-a înfruntat familia şi este 

cunoscută pentru urmatoarele lucrări: 

 A făcut cercetări pentru ecuaţiile diferenţiale. 

 A lucrat la teorema Cauchy-Kovalevskaya, o teoremă de bază care v-a ajuta 

la înţelegerea ecuaţiilor diferenţiale. 

 A fost membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Petersburg. 

   Amalie Emmy Noether 

   Născută pe 23 martie 1882 în Germania, Amalie a fost o matematiciană pe 

care Albert Einstein a descris-o ca fiind „ cea mai importantă femeie din 

istoria matematicii, de la începutul educaţiei pentru femei. Printre realizările ei 

se numără: 

 Cercetarea exhaustivă a algebrei abstracte şi a fizicii teoretice. 

 Teorii inovatoare în domeniul algebrei. 

 Una dintre celebrele teoreme ale fizicii, „Teorema lui Noether", care 

leagă legile conservării şi ale simetriei a fost propusă de ea.  

 

 

 

Bibliografie : 

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

Bucureşti, 2009  

2. Enciclopedia Britannica 
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GENERALIZAREA UNEI INEGALITĂŢI 

Elev: Pop Anda, clasa a VII-a  

Şcoala Gimnazială „Dr. Victor Babeş” Baia Mare 

Prof. coordonator: Nadina Neaga 

 

1. Fie . Demonstraţi că dacă  atunci: 

 

 Mate 2006/7, ex 22, pag 51 

Soluţie: 

Notăm: 

 

 

 
Adunând cele trei relaţii obţinem:  

 

Din (1) – (4) avem: 

 

Din (2) – (4) avem: 

 

Iar din (3) – (4) avem: 

 

Efectuând înlocuirile în membrul stâng al inegalităţii obţinem: 

 

 

 

 

 

De unde obţinem că inegalitatea dată este adevărată. 

 

2. Fie . Demonstraţi că: 

 

Mate 2006/7, ex 23, pag 51 

Soluţie: 

Notăm: 
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Adunând cele trei relaţii obţinem:  

 

Din (1) – (4) avem: 

 

Din (2) – (4) avem: 

 

Iar din (3) – (4) avem: 

 

Efectuând înlocuirile în membrul stâng al inegalităţii obţinem: 

 

 

 

 

 

De unde obţinem că inegalitatea dată este adevărată. 

 

3. GENERALIZARE: 

Fie . Demonstraţi că, pentru orice  următoarea inegalitate este adevărată: 

 

Soluţie: 

Notăm: 

 

 

 

Adunând cele trei relaţii obţinem:  

 

Din (1) – (4) avem: 

 

Din (2) – (4) avem:       

 

Iar din (3) – (4) avem: 

 

38 



 
 

Efectuând înlocuirile în membrul stâng al inegalităţii obţinem: 

 

 

 

 

 

De unde obţinem că inegalitatea dată este adevărată. 

BIBLIOGRAFIE: 

Negrilă Anton, Negrilă Maria, Algebră, Geometrie, clasa a VIII-a, anul şcolar 2006-2007, partea I, 

Editura Paralela 45, 2006 
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TEOREMA CELOR PATRU CULORI 

Elevi: Buruiană Cătălin & Andrei Calabangiu clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Prof.coordonator:  Seria Daniel 

 

 În 1976, doi matematicieni de la Universitatea din Illinois, Kenneth Appel şi Wolfgang Haken, 

au anunţat rezolvarea unei probleme vechi de peste un secol referitoare la colorarea hărţilor. Anunţul 

reprezenta în sine un eveniment, deoarece, problema celor patru culori era după ultima teorema a lui 

Fermat a doua pe lista celor mai celebre probleme matematice nerezolvate. Folosirea calculatorului era 

absolut necesară în cazul conjecturii, demonstraţia acesteia fiind obţinută cu ajutorul unor programe de 

calcul de către Appel şi Haken. Prin intermediul acestei probleme s-a introdus numărul cromatic al unui 

graf neorientat ca fiind numărul minim de culori cu care se pot colora vârfurile sale astfel încât orice 

muchie să aibă capetele diferit colorate. 

A. B. KEMPE –foto dreapta, un avocat din Londra, membru al 

Societăţii Matematice din Londra şi deosebit de pasionat de 

matematică, a publicat, în 1879, un articol în care susţinea că a 

demonstrat teorema. 

Un rezumat al demostraţiei lui KEMPE ar fi următorul: Presupunem 

că harta a fost colorată cu 4 culori, exceptând o regiune X, care are 

vecini (4 sau mai mulţi) coloraţi deja în cele 4 culori A, B, C, D. Fiind 

deja colorate regiunile vecine cu X, cu toate cele patru culori trebuie 

să găsim o modalitate de a schimba colorarea unora dintre ele, dar, 

fără a afecta restul colorării hărţii. 

KEMPE propune următorul algoritm: dacă plecând din A nu există un 

lanţ către C de ţari vecine colorate succesiv în rosu şi verde, nu este 

nicio problemă: schimbăm culoarea lui A in verde, iar zona centrala X 

se poate colora în roşu. Dacă există un lanţ de la A la C, atunci nu poate exista un lanţ de la B la D 

(sunt intercalate), iar lanţul A-C îl blochează pe cel B-D, şi atunci lucrăm similar pe lanţul B-D.  

Un exemplu de aplicare a algoritmului lui KEMPE ar fi 

următorul:- în urma colorării unei hărţi s-a ajuns la regiunea 

centrală necolorată, care este înconjurata de regiunicolorate cu 

toate culorile, alternativ: galben, roşu, albastru, verde. 

- se observă că regiunea centrală este inconjurată de un lanţ de 

regiuni colorate în roşu şi verde, ce pleacă din vest şi merge 

către est.  

- în această situaţie, se observă că lanţul galben-albastru,ce 

pleacă din sudul regiunii catre nord este întrerupt de lanţul 

roşu-verde.(1)  

Putem, prin urmare, fără a 

afecta                                         figura 1  

restul harţii, să schimbăm la sud colorarea regiunilor din 

galben în  

albastru.(2) În acest mod, putem colora regiunea centrală în 

albastru şi putem continua colorarea hărţii folosind acelaşi 

algoritm.(2) 

 În urma demonstraţiei, Kempe este numit de către Regina 

Victoria cavaler şi şeful Trezoreriei Britanice, doar că bucuria 

demonstraţiei unei probleme atât de dificile nu a durat decât 11 ani. 

                 Figura 2 
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 În 1890, renumitul savant Percy John Heawood găseşte un graf special (pereche ordonată de 

mulţimi, care poate fi reprezentată geometric – n.a.), pe care nu se poate aplica algoritmul lui KEMPE.  

In ciuda efortului depus, de a repara algoritmul, Kempe recunoaşte în final faptul că demostraţia sa este 

eronată. 

 Pe la mijlocul sec. XX s-a conturat ideea de rezolvare a problemei prin mărirea numărului de 

regiuni pentru care patru culori sunt suficiente şi examinarea unor aşa-zise configuraţii inevitabile. 

Dacă ar fi fost posibil să se producă toate aceste configuraţii şi să se arate că ele pot fi colorate cu patru 

culori, atunci demonstraţia ar fi fost completă. Cea mai eficientă metodă de producere a configuraţiilor 

s-a dovedit a fi un algoritm implementat pe calculator de W. Haken şi K. Appel, Universitatea Illinois, 

SUA, care au lucrat aproape 1200 ore şi, în fine, demonstraţia a fost încheiată. Matematicieni de 

prestigiu din mai multe ţări au contestat demonstraţia lui Appel şi Haken pentru motivul că aceasta nu 

poate fi verificată cu mijloace obişnuite, ci doar cu  un alt program rulat pe un alt calculator. O 

demonstraţie mai complicată, ca de exemplu aceea a clasificării grupurilor simple finite, în ciuda celor 

15.000 de pagini, a fost verificată de matematicieni de mai multe ori. Ceea ce face teorema celor patru 

culori să aibă o situaţie diferită este că ea n-a fost şi nu va fi niciodată complet verificată de cineva. Aşa 

cum arăta H.P.F. Swinnerton-Dyer, o verificare cu ajutorul altui calculator nu este o adevărată 

verificare, pentru că orice calculator modern are defecţiuni obscure în care softul şi hardul său produc 

atât de rareori erori, încât rămân ani de zile nedetectate şi orice calculator este pasibil de erori 

trecătoare. 

          În afară de aceasta, admiterea acestui nou tip de demonstraţie matematică ridică grave probleme. 

Specialistul în calculatoare Edward Fredkin presupunea chiar că într-o bună zi un calculator va 

descoperi o demonstraţie importantă independent de matematicienii care îl supervizează.În plus, se 

ridică întrebarea dacă această demonstraţie este o adevărată demonstraţie matematică, aşa cum acest 

concept s-a configurat şi acceptat de la Euclid şi până astăzi. O demonstraţie matematică nu trebuie să 

răspundă la o întrebare, ea trebuie să dea şi o anumită înţelegere a motivului pentru care răspunsul este 

cel care este. Verificând toate configuraţiile inevitabile, aşa-zisa demonstraţie a lui Appel si Haken a 

certificat că, într-adevăr, orice hartă plană se poate colora doar cu patru culori, a adăugat ceva 

cunoaşterii, dar nu şi înţelegerii. Însă progresul ştiinţific implică în primul rând înţelegerea 

fenomenologiei lumii, a cauzalităţii şi a determinismului universal, nu doar o acumulare de informaţii 

disparate. Lumea materială şi psihică este un sistem unitar şi coerent, iar cunoaşterea reală a acesteia 

înseamnă cunoaşterea legităţilor ei. Calculatorul electronic a dat un răspuns, căci el doar asta poate 

face, a furnizat o informaţie certă, dar atât. Nu am aflat ce leagă pe dedesubt toate datele, căci a răspuns 

doar la întrebarea „cum?”, nu şi la „de ce?”. În felul acesta, dacă într-o demonstraţie „clasică” sau „de 

mână”, cu care suntem obişnuiţi, urmărim depistarea unei condiţii care să fie „necesară”, dar nu şi 

„suficientă”, demonstraţia cu ajutorul calculatorului oferă o condiţie „suficientă”, dar care nu este şi 

„necesară”. Un an mai târziu, folosind o altă procedură de reducere a configuraţiilor Inevitabile, F. 

Allaise de la Universitatea Waterloo, Ontario, CA, a reuşit să obţină Demonstraţia teoremei în numai 

50 de ore de dialog om-calculator.  

Entuziasmul firesc stârnit de acestă reuşită neobişnuită în lumea matematicienilor până atunci a 

fost “temperat” de voci sceptice care susţineau că aceasta nu e o teoremă de matematică în sensul 

clasic. Astfel, T. Tymoczko în articolul “Problema celor patru culori şi semnificaţia ei filozofică” 

(Journal of Philosophy, 1979) afirmă că teorema exprimă un adevăr a posteriori şi nu a priori, ca orice 

adevăr matematic. Argumentele sale se bazează în principal pe imposibilitatea de a verifica manual 

(“cu creionul”) demonstraţia, dat fiind faptul că nu există un unic algoritm care să verifice toate 

programele posibile pe calculator. În replică, E. R. Swart scrie că inconvenientul semnalat de 

antevorbitorul său este aparent, deoarece calculele foarte numeroase efectuate pe calculator erau de 

rutină, iar programul utilizat poate fi verificat. Sarcina calculatorului a fost copleşitoare prin 

dimensiuni, sarcină pe care omul ştia cum să o abordeze, dar n-ar fi putut-o termina niciodată. A fost 

prima situaţie memorabilă în urma căreia lumea matematicienilor a trebuit să admită existenţa unor 
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demonstraţii parţial accesibile omului, cât şi dreptul calculatorului de a ne sprijini în stabilirea 

adevărurilor matematice.  

În aşa-zisa demonstraţie a teoremei celor patru culori, matematicienii americani, făcând cu 

calculatorul toate încercările posibile (încercări limitate la un nivel rezonabil al configuraţiilor 

inevitabile printr-un efort de inteligenţă al lor), au găsit soluţia problemei celor patru culori. Dar nu au 

rezolvat-o. Căci nu au înaintat în cunoaşterea teoretică aproape deloc. Am aflat ce şi cum, dar nu ştim 

şi de ce.  De aici rezultă un aspect teoretic nou şi interesant: a soluţiona o problemă nu înseamnă a o 

rezolva. În istoria ştiinţelor, în general, au existat multe probleme care au fost soluţionate mai întâi prin 

încercări şi erori, pentru ca mai târziu, prin descoperirea de noi legităţi, să se ajungă la rezolvarea lor, 

cu perspective spre noi rezolvări, mai dificile. Astfel se acumulează cunoaşterea ştiinţifică, adică 

înţelegerea, treapta superioară a cunoaşterii umane. 

          Rezultă de aici că orice problemă va fi rezolvată în cele din urmă, adică se va ajunge la o 

demonstraţie în sensul clasic al termenului, adică printr-un număr de paşi accesibili omului. A se 

ajunge la demonstraţii pe care numai calculatorul le-ar înţelege este o absurditate, căci ar însemna o 

limitare a capacităţii omului de a crea, de a se apropia asimptotic de adevărul absolut. 

În urma demonstrării ei, problema celor patru culori a contribuit la demonstrări importante în 

teoria grafurilor şi nu numai.  

Bibliografie: 

1. Thomas, Robin (1995), The Four Color Theorem 
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       Domeniul de studiu cunoscut sub numele istoria matematicii reprezintă o investigare a originii   

descoperirilor în matematică şi într-un sens mai larg, o investigare a metodelor matematice şi a 

notaţiilor din trecut.  

  Înainte de perioada modernă, când a avut loc o răspândire a cunoştinţelor matematice şi nu 

numai în întreaga lume, doveziale descoperirilor matematice au fost găsite doar în câteva locuri. Cele 

mai vechi texte matematic sunt Plimpton 332(text babilonian din 1900 I.C.), Rhind Mathematical 

Papyrus(text egiptean 2000-1800 I.C.) si Moscow Mathematical Papyrus(text egiptean 1890 I.C.). 

Aceste texte se referă la teorema lui Pitagora, care pare a fi cea mai veche şi mai difuzată descoperire 

matematică după aritmetica de bazăşi geometrie.  

      Contribuţia greacă în matematică a constat într-o rafinare a metodelor (în special prin 

introducerea de raţionamente deductive şi de rigoare matematicăîn demonstraţii) şi a extins subiectul 

de studiu al matematicii. Studiul matematicii ca şi subiect propriu-zis începe cu secolul al 6-lea I.C. cu 

şcoala pitagoreică, care a introdus cuvântul matematică de la cuvântul grec μάθημα(mathema), 

însemnând ”subiect de instrucţie.”  

Matematica chineză a avut contribuţii timpurii, incluzând scrierea într-un sistem numeric. Sistemul 

numeric indiano-arabic şi regulile de folosire a operaţiilor, aşa cum le utilizăm astăzi, au evoluat de-a 

lungul primului mileniu în India şi a fost transmis în vest prin matematicienii islamici. Aceştia, la 

rândul lor, au dezvoltat şi extins matematicile cunoscute până atunci. Multe texte matematice greceşti şi 

arabe au fost traduse in latină, care au contribuit la o dezvoltare ulterioară a matematicii în Europa 

medievală.  

 Din timpuri străvechi până la Evul Mediu, perioadele de înflorire a creativităţii matematice au 

fost urmate de secole de stagnare. Începind cu Renaşterea italiană din sec. al 16-lea, noi dezvoltări 

matematice, interacţionând cu noi descoperiri ştiinţifice, au fost realizate într-un ritm crescător, care 

continuăşi astăzi.  

Matematica greacă şi elenistă 

 Începând cu perioada vieţii lui Thales din Milet (~600 I.C.) şi până la închiderea Academiei din 

Atena în 529 D.C., matematicienii greci scriau în limba greacă. Aceştia locuiau în oraşe situate de-a 

lungul părţii estice a Mediteranei, de la Italia, până la Africa de Nord, unite prin cultură şi limbaj. 

Matematica greacă din perioada ce a urmat lui Alexandru cel Mare este uneori numită matematică 

elenistică. Matematica greacă este cunoscută în special începând cu Thales din Milet(c. 624–c.546 I.C.) 

şi Pitagora din Samos(c. 582–c. 507 I.C.), care au fost probabil inspiraţi de matematica egipteană şi 

babiloniană. Conform legendei, Pitagora călătorea în Egipt pentru a învăţa 

matematicile, geometria şi astronomia de la sacerdoţii egipteni. Thales 

folosea geometria pentru a rezolva probleme, cum ar fi calculul înalţimii 

unei piramide sau distanţa de la o navă până la mal. El a fost primul care a 

folosit raţionamentul deductiv aplicat în geometrie. De aceea este recunoscut 

ca primul matematician cu adevărat şi primul căruia i se atribuie o 

descoperire matematică. 

    Pitagora a întemeiat Şcoala Pitagoreică, a cărei doctrinăera bazatăpe ideea 

că matematica guverna universul şi al cărei motto era Totul este număr. 

Şcoala Pitagoreică a introdus termenul de matematică şi a început studiul 

matematicii ca obiect în sine. 
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     Arhimede (c.287–212 I.C.) din Siracuza folosea metoda exhaustivăpentru a 

calcula aria suprafeţ ei situate sub un arc de parabolă, prin sumarea unor serii. 

El a mai studiat şi spirala care îi poartă numele, formule pentru volumul 

suprafeţelor de revoluţie, cât şi un sistem ingenious de exprimare a numerelor 

foarte mari. 

Arhimedes,considerat cel mai mare matematician din antichitate 

 

 

Matematica chineză 

 Este de remarcat faptul cămatematicienii chinezi foloseau un sistemul numeric zecimal, aşa 

numitul rod numerals,în care erau folosite simboluri distincte pentru numerele între 1 şi 10 şi alte simboluri 

pentru puteri ale lui 10. Astfel, numărul 123 poate fi scris folosind simbolul pentru 1, urmat de cel pentru 

100, apoi simbolul pentru 2, urmat de cel pentru 10 şi apoi simbolul pentru 3. Acesta era cel mai avansat 

sistem numeric din acea perioadă, folosit deja cu câteva secole I.C. şi cu mult înainte de dezvoltarea 

sistemului numeric indian. Acest sistem permitea reprezentarea numerelor foarte mari şi calculele puteau fi 

făcute cu ajutorul unei numărători chinezeşti (abacus), numite suan pan. Nu se 

cunoaşte exact data când a fost inventată această numărătoare, dar a fost menţionată în 

anul 190 D.C. de către Xu Yue în cartea sa Supplementary Notes on the Art of 

Figures.  

 În perioada dinastiei Han (202 I.C.–220 D.C.) au apărut lucrări de 

matematică, ce extindeau probabil studiile din lucrarile arse. Cea mai importantă 

lucrare este „Cele nouă capitole despre Arta Matematică”(179 D.C.). 

     Cel mai important text al secolului al 13-lea, marcatde dezvoltarea algebrei 

chinezeşti, este „Precious Mirror of the Four Elements” scrisă de Chu Shih-chieh 

(1280-1303), în care se prezintă soluţii ale unor ecuaţii algebrice de ordin superior, 

folosind o metoda similară metodei lui Horner şi este menţionată o diagrama a 

triunghiului lui Pascal, deşi ambele metode apăruseră deja in lucrări înainte de 1100. 

Chinezii foloseau diagrame combinatoriale complexe precum pătratul magic sau cercurile magice, 

descrise în trecut şi perfecţionate apoi de Yang Hui (1238–1298).  
 

Matematica indiană 

      Cele mai vechi dovezi matematice din India sunt Shatapatha Brahmana(secolul al 9-lea I.C., 

dar estimarea datei variază).  

    În Sulba Sutras(c. 800 I.C.–200 D.C.), pe lângă texte religioase, sunt menţionate reguli simple pentru 

construcţia altarelor de diverse forme, cum ar fi pătrate, dreptunghiuri, paralelograme şi altele. Se prezintă 

metode pentru construirea unui cerc cu aproximativ aceea şi arie ca cea a unui pătrat dat, în care apar 

diverse aproximări ale lui π. Mai mult, se calculează rădăcina pătratăa lui 2 cu câteva zecimale, se dau 

triplete de numere pitagoreice şi un enunţ al teoremei lui Pitagora. Probabil că la acest nivel a avut loc o 

influenţă mesopotamiană.  

      Pācini(c. secolul al 5-lea I.C.) a formulat reguli pentru gramatica sanscrită. Notaţiile sale 

sunt similare cu notaţiile din matematica modernă şi a folosit metareguli, precum transformările şi 

recursia. Pingala(aproximativ din secolul al 5-lea I.C.) a folosit un sistem corespunzător sistemului 

numeric binar într-un tratat de al său. Comentariile sale despre combinatorica metricilor corespunde 

unei versiuni elementare a teoremei binomiale, care prezintă dezvoltarea unui binom la o putere. 

Lucrarea lui Pingala conţine şi idei de bază legate de numerele lui Fibonacci. În Surya Siddhanta (c. 

400 D.C.) sunt introduse funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus şi funcţia inversă sinusului, se 

prezintă reguli legate de mişcarea stelelor, plecând de la poziţiile iniţiale ale acestorape cer.  
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Muhammad ibn Mūsā-Kwārizmīa alături o pagină din cartea sa  

The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing 
 

Această lucrare a fost tradusă în arabă şi latină în Evul Mediu.  

  Discipolii islamici au transmis acest sistem de numere în Europa în secolul al 12-lea şi el a 

înlocuit toate sistemele numerice existente până atunci în întreaga lume. În secolul al 10-lea, 

comentariile lui Halayudha la tratatul lui Pingala conţin un studiu al şirului lui Fibonacci şi al 

triunghiului lui Pascal.  

     În secolul al 12-lea, Bhāskara II, care a trăit în sudul Indiei, a studiat toate ramurile matematicii 

cunoscute la acel timp. În lucrările sale apar obiecte matematice echivalente sau  

aproximativ echivalente cu numerele infinitezimale, derivatele, teorema de medie, derivata funcţiei 

sinus.  

    În secolul al 14-lea, Madhava din Sangamagrama, fondatorul şcolii de matematică Kerala, a 

folosit 21 de termeni din seriile Madhava–Leibniz pentru a determina valoarea lui π ca fiind 

3.14159265359. Totodată, folosind seriile Madhava-Gregory a determinat arctangenta, apoi a folosit 

seriile de puteri Madhava-Newton pentru determinarea sinusului şi cosinusului şi aproximarea Taylor 

pentru funcţiile sinus şi cosinus.  

     În secolul al 16-lea, Jyesthadeva a consolidat multe din rezultatele şcolii Kerala în Yuktibhasa. 

Totuşi şcoala Kerala nu a formulat o teorie pentru derivare şi integrare. Progresul în matematică şi în 

alte ştiinţe a stagnat în India odată cu instaurarea regimului musulman.  
 

Matematica islamică 

În secolul al 9-lea, matematicianul persan Muhammad ibn Musa Khwārizmīa scris mai multe cărţi 

importante despre cifre indo-arabe şi despre metode de rezolvare a ecuaţiilor. Cartea sa On the 

Calculation with Hindu Numerals, scrisăîn jurul anilor 825, împreunăcu lucrarea omului de ştiinţăarab 

Al-Kindi, au avut un rol în răspândirea matematicii indiene şi cifrelor indiene către vest. Cuvântul 

algoritmeste derivat din latinizarea numelui său, Algoritmi, şi cuvântul algebră provine de la titlul uneia 

dintre lucrarile sale, The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Khwarizmi 

este adesea numit "părintele algebrei", pentru contribuţiile sale fundamentale la noţiunea de corp 

comutativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tot în secolul al 10-lea Abul Wafaa tradus lucrările lui Diophantus în arabăşi a studiat funcţia 

tangentă. Ibn al-Haytham a avut contribuţii în teoria numerelor, studiind numerele perfecte, a dezvoltat 

geometria analitică şi a stabilit conexiuni între algebră şi geometrie. A avut contribuţii importante la 

principiile opticii. El a efectuat o integrare pentru a determina volumul unui paraboloid şi a generalizat 

rezultatul său calculând integrale din polinoame pânăla gradul al patrulea. Nu a fost preocupat însă de 

orice polinoame degrad mai mare decât patru. 
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Matematica Europei moderne timpurii 

 Ca urmare a cererilor de navigaţie şi de nevoia tot mai mare de 

hărţi exacte pentru zone extinse, trigonometria devine o ramură 

importantă a matematicii. Bartholomaeus Pitiscus a fost primul care a 

folosit termenul de trigonometrie, în cartea sa Trigonometria publicată în 

1595. Tabelul Regiomontanus de sinusuri şi cosinusuri a fost publicat în 

1533.  

 Dorind sa îl ajute pe Kepler la calculele sale, scoţianul John 

Napier a fost primul care a investigat logaritmii naturali. Kepler a reuşit 

să formuleze legile matematice ale mişcarii planetelor. Geometria 

analitică dezvoltatăde matematicianul şi filosoful francez René 

Descartes(1596–1650) a permis reprezentarea grafică a orbitelor într-un 

sistem de coordonate carteziene. Simon Stevin(1585) a creat bazele 

pentru notaţ ia zecimală modernă, cu ajutorul căreia se descriu toate 

numerele, raţionale sau iraţionale.  

 Se poate spune că mai de influent matematician al secolul al 

18-lea a fost Leonhard Euler. Contribuţiile sale pornesc de la studiul 

teoriei grafurilor cu problema celor şapte poduri din Königsberg 

până la standartizarea mai multor termeni şi notaţii matematice 

moderne. El a notat cu simbolul i rădăcina pătrată a lui -1 şi a 

popularizat folosirea literei greceşti π ca fiind raportul dintre 

circumferinţa cercului şi diametrul său. A adus numeroase contribuţii 

la studiul topologiei, teoriei grafurilor, calculului matematic, în 

combinatorică şi analiză complexă, dovedite prin multitudinea 

teoremelor si notaţiilor care poartă numele său.  

 

  

   

Comportamentul dreptelor, cu o perpendiculară comună în fiecare din cele trei  tipuri de geometrie 

  În 1976, Wolfgang Haken şi Kenneth Appel au folosit un computer pentru 

a demonstra teorema celor patru culori. 

    Andrew Wiles este recunoscut oficial ca fiind cel care a rezolvat ultima 

teoremă a lui Fermat în anul 1995. 

  Paul Cohen şi Kurt Gödel au demonstrat că ipoteza continuului este 

independentăde axiomele standard din teoria mulţimilor.  

 În 1998, Thomas Callister Hales a demonstrat conjectura lui Kepler.  

 

 

 

Bibliografie: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematics  

                     http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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                                   „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.” 

       „Cum se face că matematica – produs  

           prin excelenţă al gândirii umane,  

           independent de experienţă – poate fi  

           atât de admirabil adaptată obiectelor  lumii reale?” 

        Albert Einstein 

 

Istoria în matematică nu are un început clar definit, însă apariţia matematicii este strâns legată 

de evoluţia omului. Din momentul în care omul a fost capabil să folosească şi să înţeleagă noţiuni 

abstracte, dar şi datorită dezvoltării relaţiilor interumane şi intertribale şi, nu în ultimul rând, a primelor 

sisteme de scris, a apărut nevoia de „număr”.  

Matematica este o ştiinţă, bine conturată şi cu o vastă tradiţie, dar nu există o definiţie completă 

a sa, aşa cum nici despre poezie nu se poate spune exact ce este. Matematica este o disciplină 

fascinantă pentru cei ce o îndrăgesc şi se speră ca în secolul XXI să devină un limbaj universal ca şi 

poezia. În secolul XX matematica ar putea fi definită ca o ştiinţă a structurilor. Conform unor teze din 

comunism unii ar putea gândi că: “  Oamenii născându-se egali în faţa vieţii, fiecăruia îi este drept şi 

posibil obţinerea chiar (măcar) a titlului de doctor în ştiinţă”. 

În goana după semnificaţie, ştiinţa pierde adevărul care devine primatul logicii şi al filozofiei. 

Aşa cum spunea Sorin Comoroşan „Poziţia rigorii în ştiinţă este exotică. Dacă suntem riguroşi ca în 

matematici, nu ştim fizic despre ce vorbim. Când ştim despre ce vorbim, ca în fizică, nu mai suntem 

riguroşi.” 

O parte din elevii de liceu şi o parte din studenţi sunt speriaţi de matematică. Pentru aceştia se 

pot face reţete de rezolvare a exerciţiilor aşa cum sunt reţete de bucătărie. Adevărata matematică are 

filozofia ei şi poate fi un laborator de ipoteze şi încercări ceea ce este foarte frumos. 

La întrebarea ” Ce  este teoria lui Maxwell? ” Heinrich Hertz a răspuns ” Nu cunosc un răspuns 

mai scurt şi mai limpede decât că teoria lui Maxwell este sistemul de ecuaţii ale lui Maxwell.” 

La rândul său Albert Einstein spunea: ” Există după părerea mea, o cale dreaptă şi [...] suntem 

desigur în stare să o găsim. Experienţa de până acum ne îndreptăţeşte să credem că natura este punerea 

în practică a ideilor matematice cele mai simple imaginabil. Sunt convins că 

prin construcţii pur matematice putem descoperii conceptele şi legile care 

leagă între ele, ceea ce ne va da cheia înţelegerii fenomenelor naturale. 

Experienţa ne poate sugera conceptele matematice potrivite, dar acestea cu 

siguranţă nu pot fi deduse din ea. Experienţa rămâne, desigur, singurul 

criteriu al utilităţii fizice a unei construcţii matematice. Principiul creator 

rezidă însă în matematică. Înt-un anumit sens, prin urmare, sunt convins că 

gândirea pură poate surpride şi înţelege realitatea, aşa cum visau anticii.”  

 Câţiva din marii matematicieni ai vremurilor de demult au fost :  

-Aristotel - filozof grec a introdus noţiunile de perimetru, teoremă, silogism. 

 

- Apolonius - unul din cei mai mari geometri ai antichităţii introduce pentru 

prima dată denumirile pentru conice, de elipsă, hiperbolă, parabolă şi 
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noţiunile de focare, normale şi defineşte omotetia şi inversiunea şi dă o 

aproximare exactă a lui π cu patru zecimale.Este dată aria triunghiului în 

funcţie de laturi sau în funcţie de raza cercului înscris şi semiperimetru. 

- Euclid - cel care a întemeiat celebra şcoală din Alexandria a introdus 

noţiunile de semidreaptă, tangentă la o curbă, puterea unui punct faţă de un 

cerc sau sferă, sau denumirile de paralelogram, poliedru, prismă, tetraedru. 

A enunţat teorema catetei şi a înălţimii pentru un triunghi dreptunghic şi a 

demonstrat concurenţa mediatoarelor unui triunghi. 

     

 ”Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.”-

L.Blaga 

 

Sitografie: 

http://ro.math.wikia.com/wiki/  
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