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            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.  

4 

http://www.didactic.ro/
http://scoalararesvoda.scoli.edu.ro/
http://ssmprahova.ro/
http://www.mateinfo.ro/


 
 

Statistica de participare este următoarea:  

Secţiunea I - Concurs 

„Mandala – cercul sacru” 

Secţiunea II-a 

Concurs de referate,eseuri 
TOTAL 

Şcoli participante:59 din 28 judeţe  

 

Şcoli participante: 37 din 15 judeţe  

 
Şcoli participante: 78 din 29 judeţe  

 Profesori participanţi:  92 

 

Profesori participanţi:  41 

 
Profesori participanţi:  112 

 Elevi participanţi:  

                      437 cu 478 lucrări 

Elevi participanţi:  

                     150 cu 98 lucrări 
Elevi participanţi:        555 

 

Premii şi diplome de participare acordate: 

SECŢIUNEA 
Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 
Menţiune 

Participare 

elevi 

Total 

elevi 

Participare 

prof. 

SECŢIUNEA I 

CREŢII 

PLASTICE 

„Mandala-

cercul sacru” 

PREŞCOLAR 2 2 2 8 13 27 16 

PRIMAR 5 

 
6 4 14 105 134 29 

GIMNAZIU 5 8 6 20 90 129 38 

LICEU 8 4 6 10 87 115 21 

TOTAL SECŢIUNEA I 222000   222000   111888   555222   222999555   444000555   111000444   

SECŢIUNEA 

II 

REFERATE 

G
IM

N
A

Z
IU

 

ŞTIINŢIFICE 2 2 3 3  16  

ESEURI 3 5 5 7  43  

PPT 2 1 1 5  59  

TOTAL 7 8 27 15 20 59 27 

L
IC

E
U

 

ŞTIINŢIFICE 4 6 6 10  68  

ESEURI 1 5 2 6  23  

PPT 4 5 5 7  91  

TOTAL 9 16 13 23 30 91 18 

TOTAL SECŢIUNEA II 111666   222444   222222   333888   555000   111555000   444555   

TOTAL GENERAL 333666   444444   444000   999000   333444555   555555555   
111444999      

(((111111222)))   

 

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

au realizat de asemenea albumul foto şi portofoliul activităţii. 

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

concursului sunt publicate în numerele revistei on-line „Interferenţe în universul şcolii” cu cod ISSN. 
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INEGALITATEA CAUCHY-SCHWARZ-BUNIAKOVSKI 

Autori: Dima Rareş, Stănescu Victor – clasa a X-a     

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 

Prof. coordonator: Badea Ion 

 Trei mari matematicieni şi un rezultat comun: inegalitatea ce le poartă 

numele. Să vedem în câteva cuvinte cine sunt aceştia. 

 Augustin Louis Cauchy (n. 21 august 1789 - d. 23 mai 1857) a fost unul 

dintre cei mai importanţi matematicieni francezi. A demarat un proiect important de 

reformulare şi demonstrare riguroasă a teoremelor de algebră, a fost unul dintre 

pionierii analizei matematice şi a adus o serie de contribuţii şi în domeniul fizicii . 
  

Viktor Iakovlevici Buniakovski (n. 16 decembrie 1804 – d. 12 

decembrie 1889) a fost un matematician rus, membru şi apoi vicepreşedinte al 

Academiei de Ştiinţe din Sankt Petersburg. Buniakovski a publicat peste 150 lucrări 

din diverse domenii ale matematicii dar si a mecanicii. Cel mai celebru rezultat al 

său este cel din analiză matematică: inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz. 

Inegalitatea a fost publicată de Cauchy în 1821. În 1859 Buniakovski a reformulat-o 

pentru calculul integral.  

 Karl Hermann Amandus Schwarz (n. 25 ianuarie 1843 - d. 

30 noiembrie 1921) a fost matematician german, cunoscut mai ales pentru 

contribuţiile sale în analiza complexă. A adus contributii pentru: Derivata Schwarz, 

Lema lui Schwarz, Teorema lui Schwarz, Triunghiul lui Schwarz, Inegalitatea lui 

Cebîşev , dar şi pentru Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz.   
 

Iată enunţul celebrei inegalităţi: 

   Dacă naaa ,....,, 21  şi nbbb ,.....,, 21 sunt numere reale, n N, n >1 atunci avem : 

                
22

2

2

1

22

2

2

1

2

2211 ........... nnnn bbbaaabababa . 

Membri sunt egali dacă .....
2

2

1

1

n

n

b

a

b

a

b

a
 

Demonstraţie:  Avem 
2 2 2 20 2 0 ; 1,i i i i ia x b a x a b x b i n    

Însumând după i obţinem: 

 
Deci rezultă condiţia ca discriminantul să fie mai mic sau egal cu 0 şi obţinem:  

0
1

2

1

2

2

1

n

i

i

n

i

i

n

i

ii baba . 

Vom prezenta în continuare câteva aplicaţii în algebră dar şi în geometrie ale inegalităţii Cauchy-

Schwarz-Buniakovski. 

I. Aplicaţii în algebră 

1.  Dacă cba ,, >0 demonstraţi că 9
111

cba
cba . 

  Soluţie: luăm 
1 2 3 1 2 3

1 1 1
 ,   ,   ,   ,   ,  a a a b a c b b b

a b c
 şi aplicând BCS     

2 2 2

1 1 1

2 0  x   0
n n n

i i i i

i i i

a x a b x b 
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2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3

2

2 2 2

2 2 2

2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 9

a b a b a b a a a b b b

a b c a b c
a b c a b c

a b c a b c
a b c a b c

 

2.   Dacă cba ,, >0 atunci 
2

3

ba

c

ca

b

cb

a
 

 

Soluţie: notăm bacbcabbcbab
ba

c
a

ca

b
a

cb

a
a 321321 ,,,,,  

Aplicând BCS    
2a b c

a b c b a c c a b a b c
b c a c a b

 

2

.
2

a b ca b c

b c a c a b ab bc ca
 

 Dar 2 2 2 2a b c ab bc ca ab bc ca
2 1

3
2

a b c ab bc ca
ab bc ca

 

2 2
3 3

2 2 2 2

a b c ab bc ca a b c

ab bc ca ab bc ca ab bc ca
 

 

2

3 3
Din 

2 2 2

a b ca b c a b c

b c a c a b ab bc ca b c a c a b
 

II.Aplicaţii în geometrie 

 1. În interiorul ABC  se consideră un punct M care se proiectează pe laturile AB, AC, BC în punctele 

C’, B’, A’.Să se arate că  
2 2 2

2 2 2' ' '
4

BC AC AB
A B B C C A

.   

Ce poziţie va ocupa punctul M pentru a avea egalitate? 

    Soluţie: 

Avem  MB
2 

–A’B
2 

=MC
2 

– A’C
2 
 

            MC
2 

–B’C
2 
= MA

2 
– B’A

2 
 

            MA
2 

–C`A
2 

=MB
2 

–C’B
2  

   

Însumând cele trei relaţii obţinem: 
2 2 2 2 2 2

2 2 22 2 2

2 2 2

2
2 2

2

' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' '

2 ' ' '

' ' '
2

A B B C C A A C B A C B

A B B C C A BC A B CA B C AB C A

BC CA AB BC A B CA B C AB C A

BC CA AB
BC A B CA B C AB C A

 

Notăm 1 2 3, ,a BC a AC a AB ; 1 2 3' , ' , 'b A B b B C b C A  

Aplicând inegalitatea CSB  

2
2 2

2 2 2 2 2 2' ' '
2

BC CA AB
BC CA AB A B B C C A  
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Avem egalitate între membri dacă: 31 2

1 2 3

aa a

b b b
 

Notăm 1 1 2 2 3 3, ,a kb a kb a kb şi obţinem: 

2
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 3
1 2 3 1 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3

2

4 4 2

', ', '  - mediane M - centrul de greutate al ABC

k b k b k b
k b k b k b b b b

k b b b b b b k k

AA BB CC

 

 Bibliografie: 
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2. I.V. Maftei, Pantelimon George Popescu- Inegalităţi alese în matematică,Editura 

Niculescu, Bucureşti, 2005  
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TEOREMA LUI EULER 

 

Elevi: Gherman Alexandru, Pârvu Daniel, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Seria Daniel 

 

 Teoremă: Dacă E şi F sunt mijloacele diagonalelor [AC] şi [BD] ale unui patrulater ABCD, atunci 

funcţionează relaţia Euler: 

    AB²+BC²+CD²+DA²=AC²+BD²+4EF². 

  Folosind teorema medianei se obţine: 

BE²=½(AB²+BC²)-¼AC²;                          DE²=½(AD²+CD²)-¼AC²; 

AF²=½(AB²+AD²)-¼BD²;                          CF²=½(BC²+CD²)-¼BD². 

   Adunând membru cu membru cele 4 relaţii, se obţine: 

AB²+BC²+CD²+DA²=½AC²+½BD²+BE²+AF²+DE²+CF². 

    Folosind teorema medianei în triunghiurile AFC şi BED, rezultă: 

AF²+CF²=½AC²+2EF² 

BE²+DE²=½BD²+2EF². 

    Din ultimele 3 egalităţi se obţine:  

AB²+BC²+CD²+DA²=AC²+BD²+4EF². 

   Teoremă: Fie ABCD un patrulater. Următoarele afirmaţii 

sunt echivalente: 

a) ABCD este paralelogram 

b) Are loc relaţia: AB²+BC²+CD²+DA²=AC²+BD². 

   Din egalitatea AB²+BC²+CD²+DA²=AC²+BD² Şi din relaţia lui 

Euler rezultă E=F, adică diagonalele patrulaterului ABCD se 

înjumătăţesc, ceea ce ne arată că ABCD este paralelogram. 

  *Fie C(I,r) şi C(O,R) cercul înscris şi respectiv circumscris 

triunghiului ABC. Atunci există relaţia lui Euler:       OI²=R²-

2Rr. 

   Fie D punctul în care bisectoarea [AI intersectează cercul 

circumscris triunghiului şi fie punctele E, F, astfel încât {E,F}=C(O,R)∩OI. Din triunghiul ABD 

rezultă: BD=2Rsin(½A), iar din triunghiul dreptunghic AI’I rezultă: AI=r∕sin(½A). Deoarece [AI şi [BI 

sunt bisectoare ale unghiurilor BAC şi ABC, se obţine uşor că BD=ID. Folosind puterea punctului I 

faţă ce cercul C(O,R), din ultimele relaţii rezultă:  

   2Rr = ID∙IA = IE∙IF = (R – IO)(R+IO) = R² – IO². 

 

   Teorema lui Euler: Mijloacele laturilor unui triunghi, 

picioarele înălţimilor şi mijloacele segmentelor ce unesc 

fiecare vârf cu ortocentrul triunghiului sunt situate pe un 

acelaşi cerc, numit cercul lui Euler. 

    Fie A’, B’, C’ mijloacele laturilor [BC], [CA], [AB] şi fie A1= 

proiecţia punctului A pe dreapta BC, B1= proiecţia punctului B 

pe dreapta AC, C1= proiecţia punctului C pe dreapta AB. 

Deoarece B’C’//A1A’, rezultă că patrulaterul A’B’C’A1 este 

trapez. Din faptul că [A’B’] este linie mijlocie în triunghiul 

ABC, rezultă A’B’=½AB. În triunghiul dreptunghic AA1B, 

A1C’ este mediană, deci A1C’=½AB. Rezultă A1C’=A’B’, adică 

A’B’C’A1 este trapez isoscel. Prin urmare A1 aparţine cercului determinat de A’, B’, C’.                       
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  Analog se arată că punctele B1 şi C1 aparţin cercului ce 

trece prin punctele A’, B’, C’.  

Se demonstrează în continuare că punctul A1’, mijlocul 

segmentului [AH], aparţine cercului determinat de punctele 

A’, B’, C’. Este uşor de văzut că [C’A1’] este linie mijlocie 

în triunghiul ABH, deci C’A1’//BH. Cum BH┴AC şi 

A’C’//AC, rezultă C’A ’┴A’C’. Prin urmare punctul A1’ se 

află pe cercul ce trece prin punctele A’, B’, C’. Analog se 

arată că mijloacele B1’ şi C1’ ale segmentelor [BH] şi [CH] 

se află pe cercul determinat de punctele A’, B’, C’. 

  Se prezintă în continuare o altă demonstraţie a 

teoremei. Pentru aceasta se vor folosi trei leme: 

Lema1: Locul geometric al 

mijlocului N al segmentului 

[HM], unde H este un punct fix iar M descrie un cerc C(O,R) este un 

cerc. 

   Deoarece punctele O şi H sunt fixe, rezultă că şi mijlocul ω al 

segmentului [OH] este un punct fix. În plus, ωN=½OM=½R=ct. Rezultă că 

punctul N descrie cercul C(ω,½R).(fig 1) 

   Lema 2: Simetricul ortocentrului H al 

triunghiului ABC faţă de mijlocul unei 

laturi se află pe cercul circumscris triunghiului. 

    Fie A’ mijlocul segmentului [BC] şi A’’ punctul diametral opus lui A. 

Deoarece HB//CA’’ şi HC//BA’’, rezultă că patrulaterul BHCA’’ este 

paralelogram, deci simetricul lui H faţă de mijlocul A’ al laturii [BC] se 

află pe cercul circumscris triunghiului.(fig 2) 
    

Lema 3: Simetricul ortocentrului H al 

triunghiului ABC faţă de una din laturi 

se află pe cercul circumscris triunghiului. 

    Notăm cu A2 punctul în care înălţimea AA1 intersectează cercul 

circumscris triunghiului. Deoarece m(HBA1) =900 – m(BCA) =900 – 

m(BA2A) = m(A2BA1), rezultă că HA1=A1A2.(fig 3) 

 Se folosesc cele 3 leme. Se ştie că locul geometric al mijlocului 

segmentului [HM] este cercul C(ω,½R), unde ω este mijlocul 

segmentului [OH]. Fie A1’ mijlocul segmentului [AH]. Se consideră M 

în poziţiile A, A2, A’’(şi analoagele). Se obţine că mijloacele A1’, A1 şi 

A’ ale segmentelor [HA], [HA2] şi [HA’’] aparţin cercului C(ω,½R).  

     Prin urmare cele 9 puncte(A’, A1, A1’ şi analoagele) sunt situate pe un acelaşi cerc, numit cercul lui 

Euler sau cercul celor nouă puncte. 
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SECRETELE NUMERELOR PRIME ÎN ABORDĂRI CONTEMPORANE 
 

Floroiu Andreea, Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti 

Brignola Aurora, Colegiul Naţional "Ion Neculce", Bucureşti 

Prof. coordonator Moise Luminita Dominica,  

                              Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”   Bucureşti 

                        

  

“Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul” 

Lucian Blaga 

1. Introducere 
 

Numerele prime şi-au dezvăluit multe dintre secrete de-a lungul timpului, unele prezentate în lucrare, 

dar distribuţia lor  este o problemă înca nerezolvată. Ipoteza lui Riemann propune o soluţionare  a 

acestei probleme prin analiza zerourilor funcţiei zeta  ζ(s)  însă afirmaţia sa  rămâne încă 

nedemonstrată. Înţelegerea profundă a noţiunilor din afirmaţia  lui Riemann presupune cunoştiinţe mai 

ample asupra analizei în mulţimea numerelor complexe, dar cu noţiunile din analiza reală din 

curriculum liceal ne putem face o primă impresie asupra  afirmaţiei lui Riemann care preocupă lumea 

matematicienilor şi nu numai pe ei,  deoarece rezolvarea problemei ar avea consecinţe şi în alte 

domenii. Pornind de la seria armonică generalizată construim funcţia zeta ζ(s) pentru s număr real şi 

apoi, prin analogie introducem   funcţia zeta ζ(s) pe mulţimea numerelor complexe. O primă legatură 

cu numerele prime este dată de formula lui Euler iar cu acesta se poate înţelege  de ce studiul functiei 

zeta Riemann va lămuri problema distribuţiei numerelor prime şi va oferi posibilitatea  unei mai bune 

înţelegeri asupra conceptelor fundamentale pe care este construită matematica.  

 

2. Secrete dezvăluite ale numerelor prime 

 

Numere prime. Reamintim următoarele definiţii: 

Definiţie:  Numărul  p є N, p ≥ 2 se numeste prim dacă 

                                                             p se divide doar  la 1 şi p 

Propoziţie: Dacă p є N,  p ≥ 2  este număr  prim atunci  p | a b => p | a sau  p | b  

Teorema lui Euclid şi şirul numerelor prime 

Mulţimea numerelor prime este infinită. 

Se poate demonstra că     pn <22
n

 

Surprinzător este faptul că dacă am dispune toate numere naturale sub forma unei spirale ca în 

imaginea din stânga, selectarea doar a  numerelor prime ar fi de-a drepul spectaculoasă de asemenea    

sub forma unei spirale (imaginile următoarecunoscute sub nmele de spirala Ulam ). 
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Teorema numerelor prime                  

Cât de dense sunt numerele prime? Pentru aceasta să notăm cu A(x) numărul numerelor prime mai mici 

ca x de exemplu:  A(3)= 1,  A(10) = 4. 

Teorema numerelor prime a fost enunţată de Gauss pornind de la o conjectură a lui Legendre şi 

demonstrată ulterior de Jacques Hadamard (1896) şi de Charles-Jean Poussin în acelaşi an în mod   

independent. 

Această teoremă afirmă că: 

 

 

 

 

Altfel spus  pentru valori ale lui x suficient de mari  A(x)  este aproximativ egal cu  x / ln x. 

Teoremă. (Dirichlet)  
Dacă a, b є N* iar (a, b)=1, atunci mulţimea { an+b | n є N*} conţine o infinitate de numere prime. 

Teorema Bertrand-Cebîşev  

 Dacă n є  N*, n≥4, atunci între n  şi 2(n-1) se află cel puţin un număr natural prim.  

Teorema ( Wilson ).  

Dacă p este număr prim, atunci    ( p −1)!≡ −1(mod p) . 

Demonstraţie. 

Pentru p = 2 relaţia se verifică. Fie acum p > 2 , prim . Pentru orice  1≤ a ≤ p −1 există un invers 

modulo p al  lui a notat a´  adică a a´ ≡1(mod p) . 

 Dar a ≡ a´ ( mod p)   atunci  a ≡ 1(mod p) . deci a= 1 Astfel, toate numerele   a< p  în afară de 1 şi p-1 

pot fi grupate câte două în  p −3/2  produse de forma a a . Rezultă       2 ∙ 3 ∙... ∙  ( p − 2)  ≡  1  (mod p)    

de unde 

 ( p −1)! ≡ ( p −1) ≡ −1(mod p) . 

Mica teorema a lui Fermat.  

Fie p număr prim şi a є  Z, p nu divide a . Atunci,   a 
p−1

 ≡1   (mod p) . 

Demonstraţie. 

Considerăm numerele întregi a, 2a, …, (p-1)a .  

Se poate arăta  că  dacă   ja ≡  ka (mod p)   atunci  j = k folosind  faptul că (a,p) =1. 

Deci,  a ∙  2a ∙...∙  ( p −1)a  ≡ 1∙  2 ∙ 3 ∙...∙ ( p −1) (mod p)  adică a 
p−1(

 p −1)!≡ ( p −1)!(mod p) . 

Obţinem acum, a 
p−1

 ≡1(mod p) . 

O generalizare a teoremei lui Fermat a fost dată de Euler  

3. Conjecturi din Teoria numerelor care aşteaptă soluţionarea: 

 Înţelegem prin număr prim Mersenne, numărul prim de forma:  

12n

nM
. 

Exemplu: 3122

; 7123

; 31125

; 127127

; … 

Până azi se cunosc numai 48 de numere prime Mersenne. Dintre ultimile numere descoperite sunt 

M46 =  2
42 643 801

-1, are  12 837 064 cifre si a fost descoperit in 2009 

M47 =  2
43 112 609

- 1  are 12 978 189 de cifre (GIMPS, PrimeNet) 

M48 =  2
57 885 161

- 1 cu 17 425 170 de cifre a fost descoperit la 25 ianuarie 2013 şi este cel mai mare 

număr prim cunoscuti 

Întrebarea este: există o infinitate de numere prime Mersenne ? 

 Se înţelege prin număr perfect, un număr natural egal cu suma divizorilor săi mai puţin el 

însuşi. De exemplu: 6 = 1+2+3; 28 = 1+2+4+7+14. 

Întrebarea este: orice număr perfect este par ? există o infinitate de numere perfecte? 

 Două numere naturale a şi b se zic prietene dacă suma suma divizorilor unui număr mai puţin el 

însuşi este egală cu celălalt. De exemplu: a = 220 şi b = 284. 
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Mai general, trei numere naturale a, b, c se zic prietene, dacă b = σ(a), c = σ(b), a = σ(c) unde 

σ(n) este suma divizorilor lui n mai puţin el însuşi. Un exemplu de numere prietene sunt: a = 

1945330728960; b = 2324196638729; c = 2615631953920 

Întrebarea este: există o infinitate de perechi de numere amice ? există o infinitate de triplete 

sociabile? 

 Numerele prime p, q se zic gemene, dacă |p - q| = 2. De exemplu (3;5); (5;7); (17;19); (29;31 

Întrebarea este: există o infinitate de numere prime gemene?  

 Conjectura lui Goldbach.   
În 1742, matematicianul Christian Goldbach, într-o scrisoare 

trimisă marelui matematician al vremii Leonard Euler (1707 – 

1783), îi propune problema să arate că orice număr par > 6 este 

suma a două numere prime. De exemplu: 12 = 5 +7, 18 = 5 + 13 = 

7 + 11 

Întrebarea este: orice număr par > 6 este suma a două numere 

prime? 
 

4. Numerele prime şi functia zeta a lui Riemann 
 Una dintre cele mai mari provocări pentru matematica secolului 

XXI este Ipoteza Rieman formulată de matematicianul Bernhard 

Riemann în anul 1854 şi apoi menţionată de către David Hilbert în 

anul1900 printre celebrele sale 23 de probleme propuse spre rezolvare matematicienilor. Afirmaţia este 

despre distribuţia zerourilor unei anumite funcţii, numite zeta, funcţie care a dobâdit o  semnificaţie 

importantă în teoria numerelor din cauza relaţiei pe care o are cu distribuţia numerelor prime (oferă  

răspunsuri legate de intervalele dintre numerele prime) şi are aplicaţii în diferite  domenii cum ar 

fi fizica, teoria probabilităţilor şi în statistica aplicată. 

Dupa cum afirmă unii autori, Riemann a descoperit, se pare, Sfântul Graal  al matematicii : o formulă 

pentru a  prezice cu certitudine distribuţia numerelor prime, dar pentru  care  nu a oferit o riguroasă  

dovada matematică. 

Literatura de specialtate defineşte funcţia zeta Riemann ζ(s) ca o funcţie de variabilă complexă s iniţial 

definită prin următoarea  serie infinită: 

 
pentru anumite valori ale lui s și apoi continuată analitic la toate numerele complexe s ≠ 1. Această 

serie Dirichlet  converge pentru toate valorile reale ale lui s mai mari ca 1. Putem să ne apropiem de 

înţelegere acestor afirmaţii pornid de ka seria armonica generalizată din analiza reală. 

Pentru s număr natural, seria se numeşte seria armonică generalizată 

Demonstrăm că pentru s=1 seria armonică  
1

1

n n  

este 

divergentă: 

Presupunând ca seria armonică este convergentă la S atunci şi 

subşirul   va converge la S şi în acest caz  va avea 

limita la infinit  0. Dar : 

. 

Contradictie ! Deci, presupunerea este falsă şi seria este 

divergentă. 

 

Funcţia zeta Riemann pentru s real 

şi s > 1 
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 Demonstrăm convergenţa pentru s=2 :   

Deoarece  

 

rezultat dedus din identităţile     

     ;     . 

Observând că    rezultă că seria converge la un număr mai mic decât 2. 

Consecinţă.   Seria armonică generalizată  este convergentă  

pentru s > 2 deoarece 

 

Demonstraţia convergenţei pentru  s > 1  utilizează  binomul lui 

Newton şi inegalitatea: 

 
O legătură cu numerele prime este dată de  Formula lui Euler 

 
Funcţia zeta Riemann admite  o infinitate de valori s pentru care ζ(s) =0. Dintre acestea  -2, -4, -6, ... se 

numesc zerouri triviale  deoarece  existența lor este relativ ușor de demonstrat. Zerourile netriviale sunt 

cele care au captat atenția atît de  mult, deoarece distribuţia lor este legată  de numerele prime. Este 

cunoscut faptul că oricare dintre  zero-urile netriviale se află în banda    {s ∈ C: 0 <Re (e) <1} numită 

bandă critică.  Acest lucru a fost expus  în 1859 de către  Riemann într-un articol prezentat academiei 

din Berlin. Ipoteza Riemann afirmă că  partea reală a oricărei rădăcini netriviale a funcţiei zeta 

Riemann este1/2 . 

Studiul functiei zeta Riemann va lămuri problema distribuţiei numerelor prime şi va oferi posibilitatea  

unei mai bune înţelegeri asupra noţiunilor fundamentale din matematică. 
Bibliografie 
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ŞIRUL LUI FIBONACCI- UNUL DINTRE SECRETELE UNIVERSULUI 

Apostolache Mihai Gabriel, clasa a XI-a 

Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”- Galaţi 

Profesor coordonator: Leica Valerica 

 

Leonardo Pisano Bogolo(1170-1250) cunoscut şi sub numele de Leonardo Fibonacci sau 

Fibonacci a fost un matematician italian care s- a remarcat în perioada Evului Mediu, fiind considerat 

unul dintre cei mai talentaţi matematicieni ai Europei. 

Şirul care îi poartă numele reprezintă o secvenţă de numere, în care fiecare număr se obţine din 

suma precedenţilor doi termeni din şir. Exemplu: 0+1=1,1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, etc., descoperind astfel 

primele 10 numere ale şirului 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55. Acest şir poate continua până la infinit.Ceea ce a 

mai remarcat Fibonacci în legătura cu şirul este faptul că orice lucru ce are viaţă se naşte, creşte şi 

evoluează după o secvenţă prestabilită, în formă unei spirale. 

Se crede că ar exista o legătura între creşterea plantelor şi numărul de aur: proporţia tainică a 

acestui număr, reprezentată fie în triunghiul de aur (isoscel) al lui Pitagora, în elipsa de aur din tradiţia 

hindusă sau în spirala de aur care, prin şirul lui Fibonacci, se demonstrează păstrând proporţia de 1,618. 

S-a dovedit că această proporţie este prezentă în întreaga creaţie, de aici i se trage  si numele de 

„formula fericirii” 

Pe măsura ce se înaintează în şirul lui Fibanacci raportul dintre doi termeni succesivi tinde spre 

Phi(1,61803). Primul lucru interesant care se observă în acest şir este că dacă împărţim un element al 

şirului Fibonacci la precedentul său, obţinem rezultatul 1,61803. Acest lucru este valabil de la al 14-lea 

element în sus (233:144=1,61803, 377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de mare va fi acel număr din 

şir. 

Numărul de aur  sau secţiunea divină, un alt şir care mai este cunoscut şi ca Phi (1,618), este un 

număr foarte cunoscut în artă, avându-şi originile fundamentale în natură, astfel încât, orice element din 

natură  este proporţional cu Phi. Dacă înlocuim literele PHI cu numerele corespunzătoare, obţinem 781, 

a cărei sumă totală se reduce la 7. Adunând şi cifrele 1618 vedem că obţinem tot 7, care este considerat 

cel mai frumos număr din univers, însemnând numărul perfectiunii, numărul lui Dumnezeu. Sunt şapte 

zile în saptămână, şapte note muzicale, şapte minuni ale lumii, şapte centri energetici (chakre), şapte 

culori ale curcubeului. 
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 Acum să vedem şi ce legătura are şirul lui  Fibonacci cu creşterea plantelor arătând nişte 

exemple mai des întâlnite în aranjamentul petalelor florilor: 

 3 petale: crin,stânjenel 

 5 petale: piciorul cocoşului, trandafirul sălbatic, căldăruşa 

 8 petale: delphinius 

 13 petale: gălbenelele 

 21 petale: cicoare 

 24 petale: pătlagina, piretru 

 55, 89 petale: margaretele Sf.Mihail şi familia asteraceae. 

           Acest şir nu se regăseşte doar la petalele florilor se regăsesc şi la aranjamentul frunzelor, al 

conurilor de brad şi de pin, la floarea soarelui , al galaxiilor în formă de spirală , al valurilor mării, şi nu 

numai. Fiecare plantă îşi creează acest aranjament nu pentru că ar cunoaşte  acest şir ci doar prin felul 

în care ele se adaptează mediului înconjurător. 

            Observăm ca lumea a fost concepută de Dumnezeu într-o anumită ordine, fiecare lucru din 

univers se dezvoltă într-un anumit ritm, un ritm cunoscut de Creator. Dar, el nu a ascuns acest lucru ,el 

ne-a lăsat pe noi să descoperim în continuare secretele universului, iar acest şir al lui Fibonacci este 

doar unul dintre nenumăratele chei spre cunoasterea creaţiei universului nostru. 
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DESPRE TEOREMA LUI PITAGORA 

 

 Eleva; Barbu Amalia, clasa a VIII-a 

 Şcoala Gimnazială “Gh. Popescu” Mărgineni, Olt 

 Prof. coord. Iuliana Traşcă 

 

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

lui Pitagora afirmă că "în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu 

pătratul ipotenuzei". Dacă se notează cu a şi cu b lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic iar cu 

c lungimea ipotenuzei acestuia, atunci teorema lui Pitagora afirmă că: 2 2 2a b c . Reciproca este 

adevărată: Oricare ar fi trei numere pozitive a, b, c astfel încât a
2
 + b

2
 = c

2
 , există un triunghi cu laturi 

de lungimi a, b, c, iar unghiul dintre laturile de lungimi a şi b va fi drept. 

Scurt istoric 

       Deşi teorema i se atribuie astăzi filozofului şi matematicianului grec antic Pitagora, care a trăit în 

Secolul al VI-lea î.Hr., se ştie cu siguranţă că a fost cunoscută de mai toate civilizaţiile de-a lungul 

timpului: indienii antici, asiro-babilonienii, egiptenii antici, chinezii antici şi alţii.Acest subiect poate fi 

împărţit în trei: cunoaşterea tripletelor pitagoreice (seturi de câte trei numere întregi care reprezintă 

lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic), cunoaşterea teoremei propriu-zise și cunoaşterea unor 

demonstraţii. 

      Tripletele pitagoreice sunt cunoscute de foarte mult timp, ele fiind folosite pentru construirea unui 

unghi drept în condiţii practice: o sfoară este marcată cu noduri aflate la anumite distanţe; formând din 

ea un triunghi (de exemplu de laturi 3, 4 și 5), acel triunghi va fi dreptunghic - metoda poate fi folosită 

de exemplu pentru a monta vertical catargul unui vas pe mare. 

      Monumente megalitice de acum 6000 de ani (în Egipt) sau 4500 de ani (în Insulele Britanice) 

conţin triunghiuri dreptunghice cu laturi de lungimi numere întregi, dar aceasta nu înseamnă neapărat 

că cei care le-au construit cunoşteau teorema. De asemenea, scrieri vechi din Regatul Mijlociu Egiptean 

și din Mesopotamia menţionează triplete pitagoreice. 

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

pitagoreice descoperite algebric, un enunț al teoremei, precum și o demonstrație pentru un triunghi 

dreptunghic isoscel.Sulba Sutra lui Apastamba (circa 600 î.e.n.) conține o demonstrație numerică a 

cazului general, calculând arii. Unii cercetători susțin că de aici s-ar fi putut inspira Pitagora, în timpul 

călătoriei sale în India. 

     Pitagora (aproximativ 569 - 475 î.e.n.) a folosit metode algebrice pentru a construi triplete 

pitagoreice, conform lui Proclus. Acesta a scris însă între anii 410 și 485 e.n., adică 9 secole mai târziu. 

După Sir Thomas L. Heath, teorema nu i-a fost atribuită lui Pitagora timp de cinci secole după perioada 

în care acesta a trăit. Totuși, atunci când autori cum ar fi Plutarh şi Cicero au vorbit despre teoremă ca 

fiind „a lui Pitagora”, au făcut-o ca și cum acesta era un lucru binecunoscut și de necontestat. 

         În jurul anului 400 î.e.n., conform lui Proclus, Platon a dat o metodă de a determina triplete 

pitagoreice care combina algebra și geometria.Există o infinitate de astfel de triplete,forma lor generală 

fiind x=2uv,y=u
2
-v

2
, z=u

2
+v

2
,unde u și v sunt numere naturale oarecare,cu u>v. După aproximativ 100 

de ani, Euclid a dat în cadrul lucrării Elemente prima 

demonstrație axiomatică a teoremei. 

Demonstraţia cu triunghiuri asemenea  

-se foloseşte de două ori Teorema lui Euclid : pătratul unei catete 

este egal cu aria dreptunghiului având ca laturi proiecția aceste 
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catete pe ipotenuză și ipotenuza însăşi.Fie H piciorul perpendicularei coborâte din C pe ipotenuza AB. 

Din asemănarea triunghiurilor ΔAHC ~ ΔACB rezultă b
2
 = m.c 

Din asemănarea triunghiurilor ΔBHC ~ ΔBCA rezultă a
2
 = n.c 

Prin însumarea celor două egalități de mai sus, se obține a
2
+ b

2
= m.c + n.c = (m+n).c = c

2
 Q.E.D. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Teorema lui Pitagora“ – formulată acum 26 de secole - este o sintagmă perfect marcată în cunoaşterea 

noastră. Ea are drept de cetate în universul raţional al geometriei. Timp de milenii, nimeni nu i-a 

contestat prioritatea în istoria gândirii matematice. Şi iată că într-o zi arheologii descoperă o seamă 

de tăbliţe de lut ars, din ale căror inscripţii reiese că akkadienii utilizau formula respectivă în 

calculele lor pragmatice cu mai mult de 1000 de ani înainte ca gânditorul ionic să-şi înveţe 

discipolii esenţa vestitei teoreme. în urmă cu 3500 de ani, aşadar, socotitorii din Ţara-celor-două-

fluvii îşi faceau calculele folosind Ingenioasa teoremă izvodită, de bună seamă, dintr-o îndelungată 

experienţă în mânuirea cifrelor. Dar nu numai scribii o utilizau in metodă de calcul, ci şi învăţăceii 

anticei Mesopotamii. 

       În „casa tăbliţelor de lut“, în şcoala sumeriană, şi apoi în cea 

akkadiană, elevii învăţau nu numai să efectueze cele patru operaţiuni – 

adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea – ci şi in rezolve o 

mare diversitate de probleme din câmpul aritmeticii si geometriei. 

Ei se ajutau de tabele cu rezultate gata calculate pentru înmulţiri cu 10, 

30 şi 50 de unităţi; de asemenea, foloseau tabele de  rădăcini pătrate şi 

de grad mai înalt. Din tell-urile (tell-colina, movila inalta) Akkadiei şi 

ale Elamului, precum şi în Ţara Urartu au fost aduse la lumină mii de 

tăbliţe cu inscripţii alcătuite din semne socotite, întru început, doar 

simboluri magice. Prin strădania de o viaţă a unor orientalişti, ca Franşois Thureau-Dangin, Arthur 

Deimel, Andre Parrot, L. Lipin, O. Neugebauer, au fost însă descifrate enunţurile şi rezolvările a sute 

de probleme cu aplicaţii practice. S-a vădit astfel că şcolarii de acum 3500 de ani ştiau să rezolve 

ecuaţii cu două sau chiar cu mai multe necunoscute. Ucenicii-socotitori erau temeinic pregătiţi pentru 

viaţa practică: ei învăţau să măsoare terenurile şi să le împartă în loturi, în raport cu suprafeţele pe care 

le deţineau proprietarii, să calculeze exact volumul de pământ ce trebuia dislocat pentru înălţarea 

piramidelor-templu şi a clădirilor de tot felul, să stabilească numărul de cărămizi şi de blocuri de piatră 

pentru zidirile proiectate, să socotească forţele de muncă necesare şi câte altele. Toate aceste obiective 

determinau profilul învăţământului predat în „casa tăbliţelor
”
. Scrierea pe tăbliţe, socotelile nu erau 

doar apanajul sacerdoţilor, cum s-ar putea crede. La rândul lor, îşi însemnau tranzacţiile şi valoarea 

mărfurilor vândute sau cumpărate neguţătorii şi bancherii, care percepeau dobânzi – cam 20% din 

capitalul investit în afacerea respectivă – şi trebuiau deci să ştie să le calculeze. 
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 Nivelul gândirii matematice a învăţaţilor mesopotamieni este remarcabil: în practica socotelilor 

geometrice, ei aplicau adesea metoda algebrică pentru rezolvarea unor ecuaţii de gradul patru, cinci şi 

şase (s-au găsit tăbliţe ce atestă faptul că au fost perfect rezolvate chiar şi ecuaţii de gradul 8). Unele 

înscrisuri cuneiforme, descoperite prin anii ’50, relevă că babilonienii calculau cifra n la o valoare de 

3,125, ceea ce reprezintă un summum de exactitate pentru acel îndepărtat segment de timp. 

     Despre viaţa faimosului matematician şi filozof-idealist grec, Pitagora, se ştiu foarte puţine. Se 

crede că el a trăit între anii 580-500 î.e.n. El este originar de pe insula Samos.   

      A fost ideolog al aristocraţiei sclavagiste. Stabilindu-se în orasul Crotona (în sudul Italiei), el a 

creat o unişcoala politică reacţionară, Uniunea Pitagoreică, o ăcoala filozofico-matematică şi o 

conferire politico-religioasă. 

Pitagora considera numărul drept esenţă a lucrurilor, iar Universul un sistem armonios de numere şi de 

relaţii dintre acestea. Cercetând numai partea cantitativă a lucrurilor, faimosul savant mistifică lumea 

reală. 

      Scrierile sale nu s-au păstrat, de aceea descoperirile şi ideile sale (care i-au influenţat pe Platon, 

Euclid şi Aristotel) nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor. Prin tradiţie, lui i se 

atribuie următoarele descoperiri ştiintifice importante: 

   ∙ în geometrie: vestita teoremă a lui Pitagora şi construirea unor poligoane şi poliedre regulate; 

    ∙ în astronomie şi geografie: ideea ca Pământul este o sferă care se roteşte în jurul axei sale şi că 

există şi alte lumi asemenea lui; 

   ∙ în muzică: lungimea coardei sau a flautului depinde de sunetul pe care-l produc ele. 

     De asemenea Pitagora a descoperit tabla înmulţirii şi a introdus metoda de demonstrare în 

geometrie. 
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DESPRE LOGICĂ 

 
Stancu Antonia, clasa a VI-a A 

Şcoala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploieşti 

Profesor îndrumător:  Dracinschi Nicoleta-Ionela 

              Motto: ”Permiteţi-mi să admit că doi şi cu doi fac cinci      

              şi vă voi demonstra că pe coşul sobei iese o stafie.” 

                                         D. Hilbert  

Logica, în cele mai multe cazuri este folosită pentru determinarea valabilităţii unor argumente în 

matematică , sau în afara ei. 

Valabilitatea unei demonstraţii depinde de forma ei logică şi nu de sensurile particulare ale 

termenilor separaţi ce-i conţine. De exemplu regula: 
 

Toţi x sunt y, toţi y sunt z, de aceea toţi x sunt z,este adevărată oricare ar fi x,y,z. 
 

În logică, judecăţiile si argumentele pot fi reprezentate prin scheme şi grafice. Argumentele 

valabilităţii pot fi identificate folosind tabele de adevăr şi diagrame. 

În matematica gimnaziului cele mai frecvente erori de raţionament sunt următoarele: 

1.Nici un x nu este y, şi nici un z nu este x, deci nici y nu este z. 

 
Exemple: 

a. Nici un preşedinte de bancă nu este o stea a rockului. Nici o stea a rockului nu are părul vopsit. 

b. Nici un trapez nu poate fi romb. Nici un pătrat nu poate fi trapez. Deci , nici un romb nu poate fi pătrat. 

c. Nici un număr natural terminat în 2,3,7,8 nu poate fi pătrat perfect. Nici un număr de forma 100n+75,(n 

∈ℕ) nu  se termină în 2,3,7 sau 8. Deci, nici un număr de forma 100n+75, nu poate să nu fie pătrat 

perfect. (Aşadar , numerele de forma 100n+75 sunt pătrate perfecte).  
 

2. Unii x sunt y şi unii y sunt z, deci unii x sunt z. 

Exemple:                                     
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a. Unele zburătoare sunt insecte. Unele păsări sunt zburătoare. Deci, unele păsări sunt insecte. 

b. Unele triunghiuri isoscel sunt echilaterale . Unele triunghiuri dreptunghice sunt isoscele. Deci unele 

triunghiuri dreptunghice sunt echilaterale. 

c. Unele numere divizibile cu 9 sunt divizibile cu 4. Unele numere impare sunt divizibile cu 9. Deci, 

unele numere divizibile cu 4 sunt impare. 

 

3.Unii x sunt x şi unii z nu sunt x, deci unii z nu sunt y. 

 
a. Unii boxeri nu sunt înalţi. Unii oameni înalţi nu sunt bărbaţi. Deci unii boxeri nu sunt bărbaţi. 

b. Unele poligoane cu un unghi drept nu sunt patrulatere.Unele paralelograme nu au un unghi drept. Deci, 

unele paralelograme nu sunt patrulatere. 

 

Ştiaţi că ... 

→Întemeietorul logicii ca ştiinţa a fost marele savant al antichităţii Aristotel? 

→Printre marii matematicieni creatori de logică s-au numărat si: 

1. George Boole- matematician  irlandez , inventatorul calcului logic. 

2. Bernard Russel- filozof englez, creator al celui mai vestit tratat de logică matematică. 

3. David Hilbert- matematician german, şeful şcolii formaliste 

4. G.C. Moisil – părintele logicii matematice in România. 

 

Trei utilizări ale raţionamentelor logice 

 

Logica portarului 

Într-o zi , Sir John soseşte cu întârziere la o şedinţa a lui Royal Society şi este vizibil grăbit. În 

schimbul pălăriei , pe care urma s-o lase la vestiar, trebuia să primească un 

jeton. Portarul, care făcea de serviciu şi la garderobă , foarte amabil , îi 

spune: 

-Vă rog ,Sir, puteţi să nu mai aşteptaţi jetonul, fiindcă şi fără el vă 

voi restitui pălăria. Sir John se duce la şedinţă fără să-şi ia jetonul, plăcut 

impresionat , dar şi oarecum neliniştit de soarta pălăriei. Însă, când după 

şedinţă s-a dus din nou la vestiar , portarul i-a restituit  pălăria fără nici o 

ezitare . Sir John era vizibil satisfăcut, dar ceva-nu ştiu ce-  l-a făcut să-l 

întrebe totuşi pe portar:  
- De unde ştii că aceasta este pălăria mea ? 

Dar portarul nu ştiu ce i-a venit - a găsit poate că Sir John i-a vorbit pe un ton prea ironic - în 

orice caz, fapt este că i-a răspuns destul de tăios: 

-Sir, nu ştiu dacă această pălărie este sau nu a dumneavoastră, dar este sigur cea pe care mi-ati 

dat-o. 
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Înţelepciunea bătrânului 

„...Şi întreaga mea avere, o las moştenire aceluia dintre voi al cărui armăsar, va ajunge ultimul 

în cursa de la TAIF la JIDDA”, mai spuse şeicul şi se stinse. 

De două zile stăteau în şa, fiecare pe calul său, în piaţa mare din Taif, şi nici unul dintre cei din 

fii nu-şi clintiseră calul din loc. Fireşte, fiecare dintre ei vroia sa moştenească imensa avere şi de aceea 

fiecare ar fi făcut tot ce-i stătea în putinţă ca armăsarul său să ajungă ultimul la Jidda, aşa cum o cerea 

testamentul. 

Dar, deodată din mulţimea care asista curioasă, un bătrân venerabil le face semn pretendenţilor 

să se apropie de el. Cei doi descalecă, se apropiară de bătrân, care cu voce stinsă le şopteşte la ureche 

ceva. 

Nici n-apucă bătrânul să-şi termine cuvintele şi cei doi fraţi aleargă înapoi, se aruncă fiecare în 

şa, dau pinteni cailor şi încep o cursă nebunească spre Jidda. 

Ce le-o fi şoptit inţeleptul ? 
 

Isteţimea fetei 

Un supus tare sărac, care avea o mare datorie către Sultanul său, era 

ameninţat cu închisoarea din cauză că nu va putea s-o plătească la timp. El s-a 

prezentat în faţa Sultanului, rugându-l să-i mai amâne plata datoriei. 

Vrând să pară mărinimos, Sultanul i-a propus următorul joc: El, 

Sultanul, va plasa într-o pungă două bomboane, una albă şi una roşie, iar punga 

o va aşeza pe creştetul prea frumoasei fiice a datornicului. Nevinovata fiică va 

trebui să aleagă cu ochii închişi una dintre cele două bomboane din pungă. Dacă 

alege bomboana albă, datoria părintelui va fi anulată. Dacă însă alege bomboana 

roşie, atunci ea va trebui să se căsătorească cu Sultanul cel urât. 

Săracul om n-a avut încotro şi a fost de acord cu rămăşagul. Viclean, 

Sultanul a luat din bomboniera plină cu repeziciune două bomboane şi le-a 

băgat în pungă, dar privirea ageră a fetei a remarcat că ambele bomboane erau 

roşii. 

Dacă ar fi dezvăluit fapta Sultanului, în faţa întregii curţi, atunci atât ea, 

cât si sărmanul său tată ar fi stârnit mânia şi răzbunarea lui. Iar dacă ar fi continuat jocul, orice 

bomboană ar fi ales din punga de pe cap, aceasta ar fi fost roşie şi ar fi trebuit să se căsătorească cu 

Sultanul cel bătrân si viclean. 

Cum a procedat fata pentru a-şi salva tatăl, fără să se căsătoreasca cu Sultanul ? 
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MATEMATICA MESAJELOR 
 

Elevi: Iosub Ştefa, Năstăsoiu Andrei,clasa a X-a 

Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” Bucureşti 

Prof. coord. Dinică Maria 

 

În Dicţionarul explicativ al limbii romane - DEX '98 numărul este definit drept o cantitate de 

elemente de acelaşi fel care intră într-o înşiruire, cantitate care arată de câte ori o mărime se cuprinde în 

alta de aceeaşi natură; ceea ce reprezintă rezultatul unei măsurări; semn grafic sau grup de semne 

grafice care indică o asemenea cantitate, un asemenea rezultat. 

Prin termenul cifră se înţelege fiecare din caracterele grafice ce servesc la reprezentarea în scris 

a numerelor. Impropriu, termenul cifră este folosit destul de des ca sinonim pentru număr. Cifrele se 

clasifică după civilizaţia (cultura) în care au apărut şi s-au dezvoltat (cifre indiene, arabe, romane etc.) 

iar cele asociate sistemelor de numeraţie poziţionale se clasifică şi după baza de numeraţie (cifre 

binare, zecimale, hexazecimale etc.). 

Astăzi, cele mai cunoscute şi folosite sunt cifrele zecimale, cunoscute şi sub numele de cifre 

„indo–arabe” sau „arabe” (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), cifrele romane ( I, V, X, L, C, D, M), cifrele 

binare (0, 1) şi cifrele hexazecimale (0 ... 9, A, B, C, D, E şi F). 

Un sistem de numeraţie este un sistem lingvistic şi un mod de notaţie matematică pentru 

reprezentarea numerelor, folosind în mod coerent un set de simboluri. 

În mod ideal, un sistem de numeraţie ar trebui: 

• să poată reprezenta numerele uzuale, întregi sau fracţionare; 

• să reprezinte un număr într-un mod unic; 

• să reflecte structura aritmetică şi algebrică a numerelor. 

Un sistem binar este un sistem bazat pe 2 elemente, posibilităţi, aspecte, părţi, etape. 

În sistemul (de numeraţie) binar există doar două cifre posibile, 0 şi 1. Conform definiţiei 

lui Claude Shannon, o cifră binară conţine cantitatea de informaţie de 1 bit. Sistemul binar este în 

acelaşi timp şi cel mai natural mod de stocare a informaţiei în domeniul calculatoarelor deoarece acolo 

1 bit (celula de memorie cu capacitate minimă) găzduieşte unitatea elementară de informaţie: valoarea 

bitului poate fi ori un 0, ori un 1. 

În orice sistem informatic, conform definiţiei lui Turing, este nevoie de o memorie fiabilă 

(sigură în funcţionare). Cea mai fiabilă metodă de prelucrare şi respectiv de stocare a datelor de 

calculator se bazează pe sistemul binar: "celula este magnetizată sau nu este magnetizată", "trece curent 

sau nu trece curent", "cartela este perforată sau nu este perforată" etc. Datorită uşurinţei implementării 

sistemului binar în circuitele electronice, el se foloseşte practic la toate calculatoarele moderne. 

Prima descriere cunoscută a unui sistem de numeraţie binar a fost scrisă cândva între sec. VIII 

şi IV Î.Hr. de către matematicianul indian Pingala. În China antică s-au folosit seturi complete de 8 

trigrame şi 64 hexagrame, corespunzând cu numere cu câte 3 respectiv 6 cifre binare. Şi în Africa se 

cunosc diverse combinaţii binare antice. 

În anul 1605 Francis Bacon şi-a imaginat un sistem de codificare a literelor alfabetului prin câte 

o secvenţă de cifre binare. El şi-a dat seama că, pentru codificare, se pot folosi nu numai cifrele binare, 

dar şi orice alte obiecte cu 2 stări, ca de exemplu clopote (bat sau nu bat), lumini, torţe ş.a. 

Tot în sec. XVII matematicianul german Gottfried Leibniz,a descris în articolul său Explication 

de l'Arithmétique Binaire sistemul binar în întregime, folosindu-se chiar de simbolurile moderne 0 şi 1. 

În anul 1854 matematicianul şi filozoful englez George Boole a publicat o lucrare fundamentală 

care prezintă un sistem logic denumit mai târziu algebra Booleană. Acest sistem s-a dovedit esenţial 

pentru dezvoltarea sistemului binar şi implementarea sa în circuitele electronice de mai târziu. 

În 1937, Claude Shannon, un inginer şi matematician american, a pus bazele teoriei informaţiei 

precum şi cele ale proiectării circuitelor electronice digitale. 
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În texte care conţin numere în mai multe sisteme de numeraţie, pentru a evita ambiguităţile, 

după numărul în cauză se adaugă ca subindice şi baza sistemului de numeraţie în paranteze. De 

exemplu numărul zecimal (obişnuit) 100 se notează 100(10) (în baza zece), spre a-l deosebi de 100(2) (în 

baza doi), care are valoarea unui 4 obişnuit (în baza zece). 

Numerele binare sunt alcătuite din secvenţe de cifre binare ("biţi"), care la rândul lor reprezintă 

orice entităţi care au numai 2 stări stabile diferite.  

Numărarea în sistemul binar este în bună măsură asemănătoare cu cea din sistemul zecimal 

obişnuit. Diferenţa constă în faptul că în binar stau la dispoziţie doar două cifre anume 0 şi 1, în timp ce 

în sistemul zecimal există zece cifre, cele de la 0 la 9. Regulile pentru toate sistemele, deci şi pentru cel 

binar, sunt următoarele două: 

1. Numărarea începe cu o singură poziţie, care porneşte ca valoare (sau conţinut) de la cifra 0 şi 

continuă crescător până la cea mai mare cifră din sistem. Această poziţie, cea mai din dreapta a 

numărului, poartă numele de "poziţia (cifra) cea mai puţin semnificativă". 

2. După ce o poziţie curentă ajunge la cifra maximă, poziţia curentă "sare" înapoi la 0, iar 

poziţia din stânga ei trebuie incrementată cu o unitate. Această situaţie se numeşte "depăşire". Dacă 

poziţia din stânga încă nu există, ea se creează şi i se dă mai întâi valoarea 1. Prin acest procedeu este 

posibil ca şi poziţia din stânga să prezinte o depăşire. În acest caz se aplică chiar această regulă din nou, 

altfel spus, în mod recursiv, din ce în ce mai spre stânga, până se întâlneşte un 0, care, fără depăşire, 

devine un 1. 

Sistemul hexazecimal (numit şi sistemul hexadecimal) este sistemul de numeraţie în baza 16, 

scris de obicei cu ajutorul simbolurilor (cifrelor hexazecimale) 0-9 şi A-F. Sistemul este întâlnit mai 

ales în domeniul informatic, unde este folosit intens deoarece un octet cuprinde exact două cifre 

hexazecimale.  

Pentru a arăta că un număr este hexazecimal se folosesc mai multe notaţii: 

- în matematică, baza de numeraţie se notează cu un subindice, de exemplu 5A3(16). 

- în C, Java şi alte limbaje de programare similare, prefixul hexazecimal este "0x", de exemplu 

0x5A3. 

- în Pascal şi Delphi, prefixul hexazecimal este "$", de exemplu $5A3. 

- în HTML, prefixul hexazecimal este caracterul special "#" (hash), de exemplu #5A3. 

- în diferite variante de Assembler, numerele hexazecimale sunt notate cu sufixul "H": 5A3H. 

ASCII este acronimul pentru American Standard Code for Information Interchange (Codul 

Standard American pentru Schimbul de Informaţii). ASCII reprezintă un sistem de codificare a 

caracterelor, bazat pe alfabetul englez. Codurile ASCII reprezintă caractere text pentru computere, 

echipamente de comunicaţie şi echipamente care lucrează cu text. Majoritatea sistemelor moderne de 

codificare a caracterelor, care asigură reprezentarea mult mai multor caractere, se bazează pe ASCII.  

Setul de caractere ASCII conţine 128 de caractere: litere mari şi mici, numere, elemente 

de punctuaţie şi coduri de control, cum ar fi grafemul ce marchează sfârşitul unei linii de text. Fiecare 

literă este reprezentată de un număr. De exemplu, litera A este reprezentată prin numărul 65, în timp ce 

pentru litera z este alocat numărul 122. 

Criptografia reprezintă o ramură a matematicii care se ocupă cu securizarea informaţiei 

precum şi cu autentificarea şi restricţionarea accesului într-un sistem informatic. În realizarea acestora 

se utilizează atât metode matematice, cât şi metode de criptare cuantică.  

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

procesul de conversie a informaţiei obişnuite (text în clar) într-un text neinteligibil (text cifrat). 

Decriptarea este inversul, trecerea de la textul cifrat, neinteligibil, în text clar.  

Un cifru este o pereche de algoritmi care efectuează atât criptarea, cât şi decriptarea. Modul de 

operare detaliat al unui cifru este controlat de algoritm şi de o cheie. Această cheie este un parametru 

secret (în mod ideal, cunoscut doar celor care comunică) pentru contextul unui anume schimb de 

mesaje. Cheile sunt importante, iar cifrurile fără chei variabile sunt simplu de spart şi deci mai puţin 

utile.  
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Criptarea se poate realiza prin două metode: transpoziţia şi substituţia.  

Transpoziţia presupune ca literele dintr-un mesaj să fie pur şi simplu rearanjate cu scopul de a 

crea anagrame. Totuşi, această metodă este folosită cu precădere pentru mesajele scurte şi poate fi 

nesigură având în vedere că, în acest caz există un număr limitat de litere ce pot fi rearanjate relativ 

repede. În textele lungi, transpoziţia oferă oarecare siguranţă. Pe măsură ce numărul literelor creşte, 

numărul combinaţiilor posibile se multiplică, iar descifrarea mesajului se poate face doar cunoscând 

sau aflând procedeul exact de codificare.  

Substituţia, pe de altă parte, ca metodă de codificare, este una dintre cele mai vechi modalităţi 

de criptare. Una dintre tehnicile recomandate este gruparea alfabetului pe perechi alese la întâmplare 

pentru ca apoi fiecare literă să fie substituită cu perechea ei.  

De-a lungul istoriei, cifrurile erau adesea folosite direct pentru criptare şi decriptare, fără 

proceduri adiţionale, cum ar fi autentificarea sau testele de integritate. Primele încercări de a trimite 

mesaje secrete s-au bazat pe ascunderea propriu-zisă a textului. Unele dintre cela mai vechi exemple au 

fost semnalate de Herodot în scrierile sale când a descris disputele dintre greci şi persani. Demaratos, 

un grec exilat a trimis acasă un mesaj prin care să avertizeze conducătorii de pericolul ce îi aştepta. 

Neputând să trimită o simplă scrisoare, el a ras ceara de pe o tăbliţă, a scrijelit mesajul pe lemn şi a 

reacoperit suprafaţa cu ceară.  

În 1918, inventatorul german Arthur Scherbius a construit o maşină criptografică care avea la 

bază discul de cifrare creat în secolul al XV-lea, o invenţie a unui arhitect italian, pe numele său Leon 

Alberti. Enigma, aşa cum a fost botezată maşina, a devenit în scurt timp cel mai de temut sistem de 

criptare din istorie. Cu ajutorul acestei maşini, expeditorul putea să tasteze textul în clar, iar maşina 

genera mesajul criptat. La rândul său, destinatarul, dotat şi el cu o Enigma şi un exemplar al cărţii de 

coduri, tasta textul cifrat pentru a genera mesajul în clar. În acest caz, chiar dacă inamicul captura o 

astfel de maşină, decriptarea mesajului era una dificilă în lipsa configuraţiilor iniţiale folosite pentru 

scrierea mesajului. Fără cartea de coduri, inamicul trebuie să încerce toate cele 17.576 configuraţii 

posibile de codare. Cu timpul, maşina a primit îmbunătăţiri datorită cărora Germania ajunsese să se 

bucure de cel mai sigur sistem de comunicaţii din lume.  

Securitatea reţelelor de calculatoare este în acest moment parte integrantă a 

domeniului reţelelor de calculatoare şi ea implică protocoale, tehnologii, sisteme, instrumente şi tehnici 

pentru a securiza şi opri atacurile rău intenţionate. Atacurile cibernetice au crescut considerabil în 

ultimii ani, iar conform unor rapoarte Europol, infracţiunile comise în spaţiul cibernetic provoacă 

pagube anual de peste 1 trilion de dolari.  

Preocuparea pentru codificarea mesajelor a fost realizată cu succes şi prin utilizarea unor 

semnale fizice. Timp de mai mult de 160 de ani, Codul Morse, inventat la mijlocul anilor 1830, a fost 

principalul mod de comunicare la distanţă. Descrierea acestui cod este „metodă de transmitere a 

informaţiei folosind secvenţe standardizate de semne sau pulsaţii scurte şi lungi. Acestea mai sunt 

numite şi linii şi puncte, pentru a forma din combinarea lor litere, cifre şi semne de punctuaţie“. 

Dorinţa de a descoperi alte forme de viaţa inteligentă în Univers şi, implicit, de a comunica  cu 

ele determină oamenii de ştiinţă să fie în permanentă căutare de coduri care să decripteze posibilele 

mesaje ale acestora. 
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* * * * * * *p e l i cN R f n f f f T

Ecuaţia lui Drake sau Ecuaţia de la Green Bank este o ecuaţie utilizată pentru a estima 

numărul potenţial de civilizaţii extraterestre din galaxia Calea Lactee. Este folosită în exobiologie şi în 

proiectele de căutare a inteligenţei extraterestre (SETI). Ecuaţia a fost concepută de Frank 

Drake în 1961. Ecuaţia lui Drake este: 

 

unde 

N = numărul de civilizaţii din galaxia noastră cu care comunicarea poate fi posibilă.  
R* = rata medie pe an de apariţie a stelelor în galaxia noastră.  

fp = numărul stelelor care au sisteme asemănătoare sistemului solar.  

ne = numărul mediu de planete care pot sprijini apariţia şi existenţa vieţii.  

fℓ = numărul planetelor care îndeplinesc condiţiile de apariţie a vieţii şi pe care apare efectiv viaţa la un 

moment dat.  

fi = numărul planetelor pe care a apărut viaţa şi care a evoluat la inteligenţă.  

fc = probabilitatea ca formele de viaţă inteligente să aibă capacitatea şi dorinţa de comunicare cu alte 

civilizaţii 

T = timpul în care o civilizaţie atinge stadiul tehnologic avansat necesar comunicării cu alte civilizaţii 

stelare 

Cu valorile maxime (scenariu optimist) rezultă: N = 10 x 1 x 5 x 1 x 0,2 x 10
9
 = 10 miliarde de 

civilizaţii. Cu valorile minime (scenariu pesimist) rezultă: N = 1 x 0,1 x 1 x 1 x 0,1 x 10
2
 = 1 civilizaţie 

(a noastră). Conferinţa de la Green Bank s-a încheiat cu o cifră intermediară, N = 50.000 de civilizati 

intr-un timp de 100.000 de ani.  

Cercetătoarea Lucianne Walkowicz doreşte să lanseze un nou efort de căutare a unor fiinţe 

extraterestre inteligente – un proiect de tip SETI – care nu apelează la metodele convenţionale, precum 

ascultarea transmisiunilor radio. Walkowicz doreşte să studieze stelele: mai exact, să vadă dacă nu 

cumva extratereştrii modifică lumina emise de acestea în direcţia noastră, pentru a ne comunica diferite 

mesaje. Walkowicz şi colegii săi doresc acum să folosească o serie de algoritmi software pentru a 

identifica tipare inedite ale variabilităţii. Noile studii ale cerului ce vor fi efectuate cu instrumente încă 

în construcţie, precum Large Synoptic Survey Telescope, vor duce la descoperirea unor noi tipuri de 

fenomene neexplicate, iar eforturile echipei lui Walkowicz vor permite explicarea unora dintre acestea. 
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Geometria neeuclidiană este o ramură a geometriei care diferă de geometria euclidiana printr-

o altă axiomă de paralelism.          

În geometria neeuclidiană hiperbolică numită de obicei geometria lui Lobacevski, printr-un 

punct dat se pot duce cel puţin două drepte paralele la o dreaptă dată. În geometria neeuclidiană eliptică 

nu există drepte paralele.        

Crearea acestor geometrii neeuclidiene a dovedit faptul că în mod logic sunt posibile mai multe 

sisteme geometrice. Pentru a putea urmări din punct de vedere istoric originea geometriilor moderne, 

este bine să ne întoarcem cu 22 de secole în urmă, în Alexandria, pe vremea matematicianului Euclid, 

creatorul geometriei tradiţionale.         

 În concepţia sa, geometria se prezenta ca o ştiinţă esenţial deductivă organizată ca o înlănţuire 

logică de propoziţii bazate pe un sistem de şase axiome iniţiale, afirmaţii considerate ca evidente şi 

totodată nedemonstrabile. 

1. Prin oricare două puncte neconfundate trece o dreaptă şi numai una; 

2. Orice segment de dreaptă poate fi extins la infinit (sub forma unei drepte); 

3. Dat fiind un segment de dreaptă, se poate construi un cerc cu centrul la unul din capetele 

segmentului şi care are segmentul drept rază; 

4. Toate unghiurile drepte sunt congruente; 

5. Printr-un punct exterior unei drepte se poate trasa o singură paralelă la acea dreaptă. 

6. Două drepte nu pot închide între ele vreun spaţiu. 

Primele încercări de demonstrare a axiomei paralelelor care au condus la o anumită lămurire a 

problemei au loc in secolul XVIII şi se datorează in special matematicienilor Saccheri, Lambert si 

Legendre însă tot ce reuşesc să facă aceste incercări este să pună şi mai mult la îndoială axioma lui 

Euclid.           

„Demonstraţiile postulatului  V al lui Euclid pot fi duse atât de departe, încât se pare că nu a rămas 

decât o nimica toată.Însă dacă am analiza cu atenţie, am observa ca in această nimica toată este ascunsă 

toată esenţa chestiunii : de obicei ea conţine sau o afirmaţie care trebuie demonstrată sau un postulat 

echivalent cu postulatul V”. Faptul că diferite încercări de demonstrare a postuatului paralelelor au dat 

greş a făcut să se nască ideea că acest postuat nu poate fi demonstrat, deci că dacă ar fi negat s-ar putea 

construi o geometrie diferită de geometria lui Euclid. Realizarea acestei idei se datorează 

matematicianului rus N.I. Lobacevski.        

 Lobacevski a încercat şi el la început să demonstreze postuatul lui Euclid, însă dându-şi seama 

că acest lucru nu este posibil a pornit la construirea unei geometrii in care acest postuat este înlocuit cu 

“Printr’um punct la o dreaptă într-un plan se pot duce mai multe paralele.”  

Janos Bolyai, mare matematician maghiar, cu origine în Banat a creat independent o geometrie 

neeuclidiană echivalentă cu a precedentului, o dată cu o trigonometrie numită de el absolută.  
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Descoperirea spaţiilor neeuclidiene a marcat un moment decisiv în evoluţia geometriei şi a 

matematicilor în general, revoluţionând concepţia asupra spaţiului fizic şi modelului abstract, 

geometric. Actualmente, geometria apare ca studiul categoriei varietăţilor diferenţiabile finit şi infinit 

dimensionale, obiectele acestei categorii fiind asociate cu anumite structuri geometrice supuse acţiunii 

unor morfisme naturale. Aplicaţiile, extrem de importante în mecanica cuantică, mecanica analitică, 

optica relativistă, control optimal, biologie, economie etc., se realizează prin intermediul modelelor 

geometrice. Una dintre cele mai cunoscute aplicaţii ale geometriei neeuclidiene este in demonstrarea 

Teoriei relativităţii. Einstein a conceput um corp foarte greu aflat intr-um spaţiu tridimensional ca pe o 

portocală (Pământul de exemplu). Dacă am aşeza această portocală pe o pânză întinsă într-un cadru am 

observa că pânza este deformată de greutatea cu care acţionează asuprea acesteia.     

Dacă am aşeza o bilă pe marginea pânzei şi am lăsa-o acolo aceasta s-ar rostogoli de la panta cea 

mai înaltă până când ar ajunge la portocală. La fel de bine am putea afirma că portocala a modificat 

spaţiul, desenând o cavitate şi că bila se rostogoleşte fără să fie atinsă, în mod natural de-a lungul liniei 

de la panta cea mai mare. Afirmând că spaţiul este curbat afirmăm de asemenea că cea mai scurtă 

distanţă între două puncte nu este linia dreaptă..din geometria euclidiană ci o curbă.   

Deşi sunt încă extrem de contestate de adeptii geometriei euclidiene s-a demonstrat că geometriile 

neeuclidiene sunt necontradictorii şi s-au construit şi modele în spaţiul euclidian pe care ele le verifică.
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Bugetul se referă în general la o listă cu toate veniturile si cheltuielile. Bugetul este un concept 

important în microeconomie si este reprezentat grafic printr-o linie, pentru a ilustra schimbul între 

două sau mai multe bunuri 

Bugetele se clasifica astfel: 

 Bugetul  familial este format din veniturile pe care le realizeaza membrii unei familii pe un 

timp determinat. 

 Bugetul personal este un plan pe care il poate alcatui orice individ in care sunt prevazute 

veniturile si cheltuielile pe o perioada data. 

 Bugetul guvernamental este o însumare sau un plan al veniturilor si cheltuielilor planificate de 

guvern. În tari ca şi Statele Unite ale Americii, bugetul este stabilit de puterea legislativă, în alte tări 

acesta este stabilit de guvern. În Marea Britanie bugetul este stabilit de către ministrul de finanț e, 

membru al guvernului aflat pe locul doi ca importanț ă, şi trebuie să fie votat de parlament. 

 Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort 

considerabil şi poate fi vazut ca un plan financiar pentru noul an financiar. În timp ce în mod 

traditional departamentul de finante stabileste bugetul companiei, softul modern permite sutelor si 

miilor de oameni din diferite departamente (resurse umane, IT) să contribuie prin veniturile si 

cheltuielile aşteptate, la bugetul final.  

                      

Componentele cheie ale bugetului sunt: 

1. Veniturile 

2. Cheltuielile 

1.Veniturile reprezintă câştigurile realizate pe o perioadă de timp. Acestea  

includ: 

Câştigurile din activităţi profesionale: salariu sau alte categorii de compensaţii 

băneşti la care eşti îndreptăţit. 

Bonusuri: prime de Crăciun, dobânzi din profit, comisioane. 

Pensii: pensii de stat, pensii private, indemnizaţii pentru invaliditate. 

Indemnizaţii sociale: alocatii pentru copii, indemnizaţii de boală, scutiri de taxe, indemnizaţii pentru 

invaliditate. 

Venituri din activităţi nonprofesionale: dobânzi, dividende, rente. 

2.Cheltuielile pot fi împărţite în trei categorii principale: cheltuieli obligatorii, cheltuieli zilnice şi 

cheltuieli ocazionale. 

a. Cheltuielile obligatorii trebuie achitate la intervale regulate şi includ toate cheltuielile 

indispensabile. Valoarea acestora este destul de previzibilă. 

Impozite: pe venit, impozite locale. 

Cheltuieli de întreţinere: chiria, gazul, apa, curentul electric, facturi telefonice… 

Poliţe de asigurare: pentru maşină, casă, altele… 

Diverse: cheltuieli de transport, îngrijirea copilului, pacheţelul zilnic pentru şcoală, cheltuieli şcolare 

extracurriculare… 

Rambursări: ipotecă, rate la împrumuturi, achitarea unor credite pe card… 

Alte angajamente, cum ar fi sumele destinate realizării unor economii pot fi considerate, de asemenea, 

cheltuieli fixe (sau obligatorii), de vreme ce şi acestea se fac periodic. 
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   b. Cheltuielile zilnice şi cele ocazionale: 

- Cheltuielile zilnice includ toate cheltuielile, de valori variabile, 

facute pentru acoperirea necesităţilor zilnice:alimente, curăţenie, 

sănătate, combustibil, îmbrăcăminte, spălătorie,l sport, cinema, cărţi şi 

ziare, divertisment, grădinărit şi altele… 

- Cheltuielile ocazionale includ toate 

cheltuielile de valori variabile care nu sunt 

absolute necesare, dar sunt previzibile: cheltuieli 

de concediu înlocuirea bunurilor din locuinţă, 

întreţinerea autoturismului, îmbunătăţiri aduse 

locuinţei, cadouri şi aniversări familiale. 

- Cheltuielile pentru petrecerea timpului liber (sport, cinema, cărţi şi 

ziare, divertisment, grădinărit pot fi considerate fie cheltuieli zilnice, fie 

cheltuieli ocazionale; depinde de tine. 

 

 Proiectarea bugetului constă în : 

 Estimarea veniturilor; 

 Anticiparea cheltuielilor care se face in functie de nevoile; 

proprii fiearui membru al familiei; 

 Stabilirea economiilor; 

 Fixarea pe termen scurt sau lung a prioritatilor. 

Tipuri de buget în activitatea economică 

Buget de vânzări 
Reprezintă o estimare a viitoarelor vânzări şi este foarte folositor pentru setarea obiectivelor 

echipei şi firmei. 

Bugetul de producţie 
Acest tip de buget se referă la o estimare a numărului de unităţi ce trebuie să fie fabricate pentru 

a se atinge obiectivul firmei. Include de asemenea o estimare a variatelor costuri implicate în producţia 

efectivă, fără a exclude forţa de munca şi materialele. 

Bugetul financiar 
Este o proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor pentru o perioada limitata de timp . De obicei 

aceasta perioadă se referă la viitorul apropiat. Un beneficiu mare pe care il aduce acest tip de bugetare 

este determinarea perioadei în care veniturile vor intra şi dacă vor fi suficiente pentru acoperirea 

cheltuielilor. 

Bugetul de Marketing 
Cu bugetul de marketing estimăm fondurile necesare pentru creaţie, promovare şi relatii publice. 

Bugetul pe proiect 
Previzionarea se referă la costurile asociate cu un anume proiect al companiei. Aceste costuri 

includ forţa de muncă, materialele şi alte chetuieli. Deseori acest tip de buget este desfăşurat în 

responsabilităţi specifice, cu bugete alocate separat. 

 

Crearea şi verificarea bugetului 

Unul din cele trei instrumente pe care le folosesc în gestionarea banilor este bugetul. Acesta se face 

la începutul unei perioade de timp. De obicei eu folosesc ca etalon luna sau săptămâna, sau amândouă. 

Însă poţi lua ca unitate de timp ziua, un trimestru, un an, doi etc. Depinde de ce planuri ai. 

Verificarea bugetului se poate face la sfârşitul lunii sau poţi să o faci şi pe parcursul acesteia, 

adaptându-te din mers. Toată operaţiunea de creare şi verificare a bugetului are cinci etape. 

Etapa 1. Situaţia iniţială a bugetului sau mai exact crearea acestui.  

Etapa 2. Stabilirea limitelor de toleranţă.  

31

 
 

12 



 
 

Se întâmplă de cele mai multe ori să mai treci peste linia bugetului, de aceea e bine să stabileşti 

anumite abateri maxime de la situaţia iniţială. Faptul că stabileşti aceste limite nu îşi permite să 

depăşeşti bugetul. E ca o frânghie de siguraţă. 

Îmaginează-ţi că mergi într-o excursie şi ţi-ai stabilit un buget de 1000 de lei. Totuşi mai iei cu tine 

încă 500 de lei, bani pentru orice eventualite. Se pot întâmpla anumite urgenţe şi ai nevoie de o 

anumită siguraţă că nu vei rămâne fără bani.  

Etapa 3. Determinarea situaţţiei reale.   
Situaţia reală nu poate fi determinată fără o evidenţă corectă a banilor. Cea mai uşoară metodă este 

să ţii o evidenţă zilnică a cheltuielilor şi veniturilor tale. 

Etapa 4. Confruntarea situaţiilor (ideală şi reală).  
În momentul verificării confrunţi bugetul realizat la începutul lunii, cu ceea ce ai făcut de fapt. 

Foarte mult de ajută dacă faci şi un bilanţ la sfârşitul lunii. 

Etapa 5. Concluziile  
După ce ai confruntat realul şi idealul, poţi să tragi şi anumite concluzii. Aceste concluzii te vor 

ajuta în realizarea bugetului pentru perioada viitoare. Poate ai cheltuit mai mult decât te aşteptai la o 

anumită categorie de cheltuieli şi va trebui să suplimentezi banii ce merg în acea parte, sau poate 

cheltui mai puţin şi banii poţi să îi aloci pentru altceva.                                                                                                   

Nu uita că banii trebuie controlaţi, doar atunci poţi să îi stăpâneşti cu adevărat. 

Calcularea bugetului 

 

Venituri (lei) Cheltuieli (lei) 

Salariu=4000  Mâncare=500 
Pensie Chirie =200 
Ajutor de stat Energie electrică=150 
Dobânzi Gaze =40 
Alocatie=80  Telefon, Internet=200 
Altele Apa =100 
 Împrumut =0 
 Pensie privată=0 
 Economii, investitii=0 
 Timp liber=400 
 Alcool/Ţigări=0 
 Tv=40 
 Vacanţe =0 
 Întreţinere copil=300 
 Altele =200 
Total venituri=4080 Total cheltuieli=2130 

Sumar cheltuieli 

Categorie Suma (lei) Procent din venit 

Casa  1190 29,17% 
Distractii  440 10,78% 
Copii  300 7,35% 
Altele  200 4,9% 
Total 2130 52,21% 
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MIRACOLUL MATEMATICII-PITAGORA ŞI NUMERELE 

 

Eleva: Ştefan Iulia, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială nr.24, Bucureşti 

 Prof. îndrumător Băciucu Corina 

 

 

               Pitagora, care a murit în jurul anului 490 î.Hr., a fost fondatorul unei 

comunităţi religioase din sudul Italiei. El nu a lăsat scrieri, iar detaliile vieţii şi ale 

învăţăturilor sale sunt cunoscute doar prin adepţii săi. Conform acestora, el s-a 

născut la Samos, în Grecia, ca fiu al unui negustor, Mnesarchus. A câştigat 

întrecerile de pugilat la cea de-a 48-a Olimpiadă (554 î.Hr.) şi apoi a pornit într-un 

şir de călătorii lungi prin Orientul Apropiat. Când s-a întors, el şi-a înfinţat gruparea religioasă în 

colonia greacă Crotona, în sudul Italiei. Acestea se întâmplau în jurul anului 529 î.Hr. 

              La început, învăţăturile lui Pitagora au avut un succes remarcabil, iar filosofia sa a  fost 

adoptată într-un număr de colonii vestice greceşti. Însă el susţinea ideea unei aristocraţii care intra în 

conflict cu idealul democratic grec, şi ca urmare firească, intruziunea pitagoreică a fost urmată de 

revolte şi masacrarea majorităţii membrilor frăţiei. Pitagora a plecat spre nord, în colonia Metaponte şi 

a rămas acolo până la moarte. 

Învăţătura: 

         Însă doctrina sa a supravieţuit. Ea a fost enunţată, aproape nemodificată, în dialogul Timaeus 

(aprox. 350 î.Hr.) al lui Platon, a dispărut timp de mai multe secole, a reapărut odată cu 

neoplatonicienii în sec. III d.Hr. şi a fost absorbită în filosofia creştină în sec. VI. 

Care a fost învăţătura lui Pitagora? Baza doctrinei sale, derivată din idei pe care probabil  le-a însuşit în 

timpul călătoriilor sale în Orientul Apropiat, a fost conceptul că Universul este o creaţie divină, în care 

rolul omului este de  

a-şi învinge firea animală şi de a încuraja divinul. Legată de aceasta era credinţa lui Pitagora în 

transmigraţia sufletelor. Însă doctrina diferea de celelalte prin insistenţa pe care o acorda numerelor şi 

disciplinelor legate de acestea, precum geometria, aritmetica şi muzica. După cum spunea un vestit 

principiu pitagoreic, „numerele sunt totul.” 

            Probabil că marea descoperire a lui Pitagora a fost faptul că intervalele muzicale armonice pot 

fi descrise prin relaţii numerice foarte simple. Cât timp tensiunea este constantă, o coardă care vibrează 

intonează octava dacă lungimea sa este înjumătăţită; cincimea când lungimea sa este redusă la două 

treimi şi pătrimea la trei sferturi din lungimea sa. Pornind de aici, filosofii pitagoreici susţineau că toate 

fenomenele naturale sunt armonice. Cerurile, spuneau ei, alcătuiesc o “scară muzicală şi numerică”, un 

concept reluat de Johannes Kepler (1571-1630) aproximativ 2000 de ani mai târziu, când a încercat să 

facă legătura între orbitele elipsoidale ale planetelor. Chiar şi principiile abstracte ca raţiunea, dreptatea 

şi căsătoria au primit o identitate numerică. 

            Matematicienii şcolii pitagoreice erau fascinaţi de numere şi de relaţia dintre ele. Aşezând 

pietricele mici şi rotunjite în diferite modele, ei au renunţat la ideea că numărul este doar o măsură a 

cantităţii, şi au stabilit un concept al naturii sale mistice, magice, care a prefigurat calculele abstracte 

ale matematicii “pure”. 

Forme: 

        Un exemplu este „tetrada sacră”, care reprezenta numărul 10. El este format din 1+2+3+4, 

dispuse sub formă de patru şiruri de puncte într-un model triunghiular, un punct aflându-se în vârf, 

două în şirul următor, şi aşa mai departe. Adăugând alte şiruri de puncte, ei au descoperit că suma 

oricărei serii de numere, începând cu 1, poate fi întotdeauna dispusă sub forma unui triunghi. O serie 

similară de numere impare formează un pătrat şi o serie de numere pare produce un oval. 
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            Se spune că însuşi Pitagora a construit o formulă generală pentru descoperirea a două numere 

la pătrat a căror sumă este un al treilea număr la pătrat şi acesta, fără îndoială, este motivul pentru 

care numele său a fost dat teoremei geometrice despre raportul dintre laturile triunghiului 

dreptunghic. 

Forma Lumii:  
             În filosofia pitagoreică, numărul 1 este atribuit unui punct, 2 este atribuit unei linii, 3 unei 

suprafeţe şi 4 unui solid. Solidele obişnuite au o calitate ciudată şi magică, şi probabil din acest motiv 

pitagoreicii s-au numărat printre primii care au sugerat că Pământul este o sferă şi că cerurile se 

rotesc în sfere în jurul său. Ei au descoperit construcţia matematică a tetraedrului cu patru laturi, al 

octaedrului (8 feţe), al dodecaedrului (12 feţe) şi al icosaedrului (20 de feţe). Studiind matematica 

suprafeţelor, ei au făcut descoperirea importantă că raportul laturii unui pătrat la diagonala sa nu poate 

fi exprimat în două numere întregi. Ei au făcut chiar câţiva paşi spre forma abstractă de calcul pe care 

urmau să o dezvolte mai târziu arabii şi care este cunoscută ca algebră. 

 

PITAGORA, PRINTRE NUMERE PRIME ŞI DIVIZIBILITATE 

PRIMA POVESTE 

„   …singura cale ca să ai un prieten este ca tu însuţi să fii unul ” . 

  Este foarte greu să-ţi găseşti un prieten dar este şi mai greu de crezut că nu numai oamenii îsi pot 

găsi prieteni, ci şi numerele. De aceea o să vă spunem  o poveste despre numerele prietene : 

  Ca să-şi asigure protecţia unui senior ce-l duşmănea, un cavaler a trimis acestuia un dar foarte 

curios fiindcă l-a potrivit în aşa fel ca să cuprindă exact 220 de bucăţi. Anume : saci de grâu, de poame 

uscate, vase de vin, de ulei, oi, porci şi la acestea a adăugat o pungă de bani, atâţia la număr cât mai era 

nevoie ca împreună cu numărul celorlalte bunuri să ajungă la 220. 

 Separat, într-o pungă de piele, cavalerul i-a trimis seniorului un medalion pe care era încrustat 

numărul 284. Seniorul neştiind ce semnificaţie să dea neobişnuitului cadou, s-a dus să se lămurească la 

cel mai mare matematician de atunci, Pitagora. 

 Pitagora şi-a dat seama imediat ca această problema poate fi rezolvată cu ajutorul numerelor prime 

şi a încercat să-i explice seniorului de unde ar trebui să înceapă cu rezolvarea problemei. El a început să 

explice astfel :                         

       Numim număr prim orice număr natural mai mare decât 1, care are numai divizori improprii. 

Numerele prime sunt: 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31… 

Obs. :Singurul nr.prim şi par este 2. 

       Pentru a afla dacă un număr este prim sau nu, îl descompunem în factori primi, adică îl împărţim la 

toate numerele prime cu care este divizibil.Dacă este divizibil doar cu 1 şi cu el însuşi, atunci numărul  

este prim. 

 După aceste mici explicaţii, Pitagora îl rugă pe senior să descompună  cele două numere în produs 

de factori primi. 

 Atunci seniorul notă pe hârtie : 

            220 = 2 x 2 x 5 x 11 

  284 = 2 x 2 x 71 

 Dar există o deosebire între factorii primi ai unui număr si divizorii lui, divizorii unui număr nu 

sunt numai factorii lui primi ci si produsele formate de aceştia. 

 Dacă reluăm calculul adăugând şi pe 1 (unu) printre factorii primi se poate constata că prin 

adunarea părţilor lui 220 se obţine 284. 

  2 x 2 = 4                                    

  2 x 5 = 10 

  2 x 11 = 22 

  5 x 11 = 55 

  2 x 2 x 5 = 20 
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  2 x 2 x 11 = 44 

  2 x 5 x 11 = 110 

 Deci : 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 11 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 

 Dacă îl luăm pe 284 descompus în factori primi obtinem 2 x 2 x 71 

  2 x 2 = 4 

  2 x 71 = 142 

 Deci : 1 + 2 + 71 + 142 = 220 

 Seniorul plecă mulţumit de explicaţia dată de marele  Pitagora şi astfel reuşi să înţeleagă mesajul 

cavalerului. 

           A DOUA POVESTE 

      Răspândindu-se vorba prin ţinut despre înţelepciunea lui Pitagora, într-o dimineaţă acesta se trezi 

cu un nou musafir care încercă să-l pună în încurcătură pe marele învăţat. Astfel Pitagora trebui să 

rezolve o nouă problemă care se prezenta astfel : 

      Un copil este de două ori mai vârstnic decât sora lui. Ea are de trei ori mai multe cireşe decât are el 

alune. Dacă  înmulţim numărul ce reprezintă vârsta copilului cu numărul cireşelor obtinem 510.  Ce 

vârstă are sora copilului şi câte  alune are el ? 

 Pitagora se gândi un pic şi îsi dădu seama că are de a face din nou cu numerele prime.  Astfel, dacă 

descompunem în factori primi numărul 510 obţinem : 2 x 3 x 5 x 17. Vârsta fratelui trebuie să fie 

compusă din doi dintre aceşti factori. Cum este dublul vârstei sorei, unul din numere neapărat este 2.  

       Numărul cireşelor trebuie să fie un multiplu de 3. Rămân doi factori primi : 5 si 17. Dar vârsta 

fratelui nu poate fi 2 x 17 = 34, pentru că este încă un copil. Atunci putem spune că are 2 x 5 = 10 ani, 

iar surioara lui are 10 – 5 = 5 ani.  

Numărul cireselor va fi de 3 x 17 = 51, iar cel al alunelor este 17.  

Dar Pitagora îl provocă pe musafirul său să rezolve şi el o problemă destul de simplă, iar acesta 

acceptă. Problema spunea cam asa ceva: 

Care sunt nr. prime de 2 cifre, având produsul cifrelor 6? 

   Rezolvare: 

ab=?,a este număr natural  nenul şi a•b=6 

=>a şi b sunt divizori ai lui 6 

D6 = {1; 2; 3; 6} 

a = 1, b = 6 => ab = 16 şi nu este nr. prim 

a = 2, b = 3 => ab = 23 şi este prim 

a = 3, b = 2 => ab = 32 şi nu este prim 

a = 6, b = 1 => ab = 61 şi este prim 

ab = {23; 61} 

      Pitagora a fost multumit de răspunsul musafirului său şi îi mai puse acestuia o întrebare tot din 

domeniul matematicii. Dar numaidecât îsi dădu seama că nu i-a spus acestuia câte ceva despre 

divizibilitate pentru a putea  rezolva şi această problemă. Aşa că începu să-i spună urmatoarele : 

     Criteriul de divizibilitate cu 8 

Un nr.este divizibil cu 8, atunci când nr. format de ultimele sale 3 cifre este divizibil cu 8. 

    Criteriul de divizibilitate cu 25 

Un nr.este divizibil cu 25, dacă nr. format de ultimele sale 2 cifre este divizibil cu 25, adică, dacă 

ultimele sale 2 cifre sunt: 00; 25; 50;  75. 

     Criteriul de divizibilitate cu 125 

Un nr. este divizibil cu 125, dacă  nr. format de ultimele sale 3 cifre este divizibil cu 125. 

     Criteriul de divizibilitate cu 11 

Un nr. este divizibil cu 11, dacă diferenţa dintre suma cifrelor situate pe locurile impare si suma cifrelor 

situate pe locurile pare este un nr. divizibil cu 11. 

Ex.1925 : 

9 + 5 = 14;  1 + 2 = 3;   14 – 3 = 11; 11/11 => 11/1925 
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Dar să aflăm problema : 

A TREIA PROBLEMĂ 

     Un om foarte bogat dar la fel de zgârcit a tocmit 3 echipe de muncitori pentru construirea unui zid 

înalt de jur-nprejurul castelului său. În prima echipă erau 10 oameni, în alta 15 şi în a treia echipă erau 

18 lucrători. Obligaţia stăpânului era, printre altele, ca la masa de prânz să dea fiecărei echipe câte un 

coş cu curmale, vin şi peşte. 

Gândindu-se ca în coşuri să pună cât mai puţine curmale, dacă se poate  

până-n 100, dar şi lui să-i rămână în fiecare coş câte 2 curmale, l-a întrebat pe Pitagora cum să 

procedeze. Simplu, a răspuns marele învăţat. Practic, avem o problemă simplă de divizibilitate şi 

anume : 

      Să se afle cel mai mic număr natural  de două cifre care împărţit la 10, 15 şi 18 să dea restul 2. 

   Rezolvare: 

  x=10c1+2;  x=15c2+2;  x=18c3+2.De unde vom avea  

  x – 2 = [10; 15; 18]   <=>x – 2 = 90 <=> x = 90 + 2 = 92 

Pitagora îl rugă, drept răsplată pentru răspuns, să găsească soluţia următoarei întrebări : 

A PATRA PROBLEMĂ 

     Determină cel mai mic a, astfel încât numărul  a3579  să fie divizibil cu 11. 

   Rezolvare: 

a + 7 + 3 = a + 10. 

5 + 9 = 14; atunci [14 – ( 10 + a ) ]:11 deci 14 – ( 10 + a ) = 0 (cel mai mic posibil) 

<=>10 + a = 14 

<=>a = 14 – 10 

<=>a = 4 

(3 + 7 + 4 ) - ( 5 + 9 ) = 14 – 14 = 0 => 11/0=>11/35794. 

A CINCEA PROBLEMĂ 

            La uşa lui Pitagora apăru un tânăr care avea o problemă cu moştenirea lăsată de tatăl său. La 

început Pitagora nu a vrut să-l ajute, dar mai târziu, ascultându-i problema mai pe îndelete, se învoi să-i 

dea o mână de ajutor. Iată cum se prezenta problema : 

 Un negustor grec avea trei fii. Dupa moartea sa, el lăsă moştenire celor trei copii ai lui 19 

cămile. Dar el le-a spus copiilor să le împartă în felul următor : fiul cel mare sa ia jumătate din 

numărul cămilelor, cel mijlociu 1/4 din toate cămilele, iar cel mai mic 1/5 din numărul lor. 

 După moartea tatălui lor, cei trei feciori au încercat să împartă între ei cămilele aşa cum 

lăsase cu limba de moarte părintele lor. Dar neizbutind să facă împărţeala, au cerut sfatul învăţatului 

Pitagora. Astfel că Pitagora se duse impreună cu tânărul în grajd şi îi dădu acestuia o cămilă, 

spunându-i  că acum dacă va merge acasa va putea rezolva problema moştenirii fără nici o dificultate. 

Tânărul se duse acasă puţin nedumerit, dar când ajunse acasă îsi dădu seama că acum avea 20 de 

camile şi totul se putea rezolva mai usor. 

       Feciorii făcură următoarele împărtiri : 

                   20 : 2 = 10;     20 : 4 = 5;     20 : 5 = 4;    10 + 5 + 4 = 19 camile. 

       După împărţirea făcută, cei trei feciori au observat că au o cămilă în plus. Bineînţeles că aceasta 

era cămila marelui învăţat Pitagora aşa că se duseră  toţi trei şi înapoiară cămila, mulţumindu-i pentru 

ajutorul dat. 

Bibliografie: 
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GEOMETRIA DESPRE SINE 
 

Eleva: Mezei Brenda, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini ”UNIO” Satu Mare 

Profesor: Alina Gavrilaş 

 

 Pentru a ajunge să ne cunoaştem pe noi înşine pornim doar de la câteva adevăruri. Cele 5 

simţuri pe care le posedăm, care alcătuiesc aşa numita domnie a materiei se apropie de sfârşit deoarece 

cu trecerea timpului acea sete pentru a cunoaşte tot mai mult se va distruge dacă nu ne identificăm cu 

esenţialul din noi şi dacă nu există echilibru. Pentru aceasta trebuie să reţinem şi să reflectăm asupra 

simţului posesiunii, asupra esteticului şi asupra simţului de a converti materia în folosul său, dar fără 

riscul de a deveni sclavul ei. Omul se gândeşte  la trecut, planifică viitorul, crede în Dumnezeu şi 

înţelege inconştientul. Dar mult mai important lucru este că omul este raţional, dar neglijează sau 

ignoră puterile divine existente în stare latentă în el. 

 Genialii descoperitori ai Geometriei neeuclidiene erau convinşi că noua concepţie introdusă, 

reprezintă un punct crucial nu doar în matematică, ci în întreaga istorie a gândirii umane. 

 Interesul lui J. Bolyai s-a extins asupra a tot ce se referă la omenire. Astfel îl descoperim ca un 

mare gânditor preocupat de problemele integrării echilibrate în viaţă. Cu câtă înţelepciune spune: “nu 

din răutate, ci din ignoranţă nu mi-au recunoscut rezultatele mele.” 

 Ca şi Bolyai, nici Lobacewski n-a fost înţeles în timpul vieţii, iar valoarea operei sale, n-a fost 

recunoscută.  

Contribuţia cercetărilor trebuie s-o apreciem, cu atât mai mult astăzi cu cât ea s-a realizat în 

condiţiile în care, încă nu era introdus punctul de vedere formalizat în matematică. Dincolo de 

contribuţia lor în matematică, descoperirea noii geometrii reprezintă o deschidere spre meditaţie asupra 

condiţiei umane. 

Acceptând că suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, conform cu cele susţinute 

de marii luminaţi, putem înţelege că avem o sublimă structură internă, potrivit căreia putem să ne 

respectăm unii pe alţii şi să avem de asemenea respect faţă de sine. Toate acestea independente faţă de 

naţionalitate, religie, vârstă sau alte considerate. Ele ţin de viaţă. Iar viaţa este un dar măreţ care are o 

formă de manifestare după anumite legi. 

Dar de ca suntem atât de diferiţi? Un răspuns la această întrebare este acela că ne deosebim 

după gradul calităţilor pe care le posedăm şi care sunt lăsate sau deopotrivă blocare să se manifeste. 

Putem observa o deteriorare fizică şi morală, o depersonalizare a omului datorate: ignoranţei, 

neglijenţei sau mai rău negării calităţilor divine puse în noi. 

Dar supraveghindu-ne viaţa, ajungem să reducem greşelile faţă de noi înşine şi faţă de cei din 

jur. Treptat ajungem la o atitudine înţeleaptă prin care înţelegem esenţa divină din noi. Astfel obţinem 

arta de a nu cădea victime propriilor slăbiciuni sau slăbiciunilor celor din jurul nostru, de care tot mai 

des omul modern se plânge. 

Am văzut că omul are numeroase calităţi, dar şi defecte. Dar cea mai importantă calitate a 

omului este faptul că iubeşte. Ce este iubirea? Iubirea este o putere primordială divină, 

Atotcuprinzătoare, Atoateştiutoare care sălăşluieşte undeva, într-un colţ al sufletului nostru. 

Ideea măreţiei divine care sălăşluieşte în noi, este o şansă de a ne cunoaşte fiinţa în profunzime. 

Toate învăţăturile sfinte ne vorbesc de Dumnezeu ca fiind omniprezent, omniştient şi 

omnipotent. 

Iluminaţii de totdeauna şi de pretutindeni au vorbit despre lucruri măreţe ale puterilor divine. 

Prin abandonarea ei au dovedit că au găsit soluţia de a ieşi din întunericul în care omenirea, atât de des, 

şi adânc de scufundată. Pe scurt, fie ca noi să trăim după natura esenţei noastre divine, adică fie ca 

iubirea să lucreze în noi şi prin noi. Să ştim că cea mai mare cunoaştere este aceea de a şti că 

Dumnezeu cel Mare este Iubire. 
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A da şi a primi iubire este nu doar benefic ci natural, care ţine de starea noastră pură. 

„Când nu putem iubi, trebuie să ştim că în noi există un blocaj, există ceva care trebuie purificat.”  
În corpul nostru subtil există o putere care ne dă forţa de a fi monoton detalşat, faţă de tot ceea 

ce se întâmplă. Această putere nu înseamnă uscăciune sufletească, sau a trăi fără iubire, ci din contră a 

avea multă iubire şi pentru toţi. 

O altă metodă de a ne cunoaşte pe noi înşine este metoda Yoga. Shri Mataji explică faptul că 

încă din starea embrionară, Duhul Sfânt, este proiectat în noi, şi astfel începe construirea multiplelor 

canale energetice dintre care cele mai importante sunt: stâng, central şi drept. 

Canalul stâng se mai numeşte şi canalul lunar şi reprezintă energia feminină de tip Yin, care se 

manifestă prin calităţile specifice de intuiţie, cooperare, blândeţe, responsabilitate. Este canalul 

trecutului, al dorinţelor, al amintirilor, al emoţiilor şi aspiraţiilor. 

Canalul drept se mai numeşte şi canalul solar şi reprezintă energia masculină de tip Yang care 

se manifestă prin trăsăturile specifice de analiză, competitivitate, mentalizare şi agresivitate. Este 

canalul viitorului, al acţiunilor şi activităţilor fizice şi intelectuale, al planificărilor de viitor. 

Canalul central îndeplineşte un rol esenţial al vieţii subtile, al vieţii spirituale, pentru realizarea 

unui nivel de conştiinţă mai elevat şi mai vast.  

Pe lângă aceste canale mai există şi numeroase centre din care decurg numeroase puteri ca: 

puterea înţelepciunii şi a umilinţei, puterea cunoaşterii. 

Cu ajutorul acestora ne putem cunoaşte mai bine sinele. Putem să desluşim tainele trupului atât 

din punct de vedere moral, adică să ne cunoaştem sufletul, cât şi din punct de vedere fizic. 

În concluzie trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înşine pentru că toţi facem parte din acelaşi 

întreg care este umanitatea, care la rândul ei face parte din Univers. 
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CALCULUL PROBABILITĂŢILOR ŞI  LUMEA DE AZI 

 

Vlad Maria & Dicusară  Rebeca, clasa a VI-a  

Scoala Gimnazială George Coşbuc, Ploieşti  

Profesor îndrumător: Dracinschi Nicoleta - Ionela 

 

„Cum să îndrăznim să vorbim de legile hazardului? Hazardul nu înseamnă antiteza oricărei 

legi?” Aşa se exprimă Bertrand la începutul lucrării sale „Calculul probabilităţilor”. 

Şi totuşi, începând cu corespondenţa dintre Pascal şi Fermat (sec. al 17-lea) pe tema jocurilor 

de noroc, matematicienii hazardului cu demonstraţiile matematice. 

Astăzi, legile probabilităţilor sunt recunoscute în multe aspecte ale vieţii.                                                                                              

În şcoală.Dacă vă gândiţi să răspundeţi la  întâmplare la un test cu zece întrebări cu răspunsurile 

DA/NU, calculul probabilităţilor vă avertizează că aveţi o şansă doar de 17%  de a răspunde corect la 7 

întrebări.                                                                                                                                                                       

În fabrică. Procesele de prelucrare, controlul şi deciziile de continuare a producţiei se bazează pe 

calcule probabilistice.                                                                                                                                                             

În investiţii. Oportunităţile sunt selectate în urma studiilor probabilistice ale preţurilor viitoare.                                                                                                                                                                                                                    

În ştiinţă. Fenomenele fizice, chimice, biologice etc. sunt studiate din punct de vedere probabilistic.                                                                                                                                                                                                         

Măsura posibilităţilor producerii unui anumit eveniment este tocmai probabilitatea acestuia. 

Teoria probabilităţilor continuă să aibă un rol esenţial în calcularea şanselor la jocurile de noroc.      

Aşadar, probabilităţile sunt omniprezente, iar legile lor sunt folosite în ştiinţă, sport, afaceri şi 

jocuri. Este şi motivul pentru care calculul probabilităţilor a devenit o componentă esenţială a 

programelor şcolare de matematică. 
 

Paradoxuri ale probabilităţilor                                 

Chiar dacă la aruncarea unei monezi (valoare-stemă) a apărut de zece ori valoarea, probabilitatea ca la 

a unsprezecea aruncare să apară tot valoarea, rămâne 1/2!  

Dacă aruncăm  două zaruri este de două ori probabil de a obţine suma 11, decât suma 12!                                            

Dacă familia Ionescu are doi copii, dintre care ştim că cel mic este băiat, probabilitatea ca cel mare să 

fie tot băiat este de 1/2.  

Catalan: „Probabilitatea unui eveniment viitor nu se schimbă dacă, cauzele de care depind se modifică 

în mod necunoscut. Mai explicit: să presupunem că într-o ţară mare, ca Franţa, se votează în 50. 000 de 

birouri, pentru sau contra unui anumit candidat... Ei bine, s-ar putea suprima în fiecare din acele 50 000 

de urne, jumătate sau chiar 3/4 din sufragii (voturi), cu condiţia ca această suprimare să se facă cu totul 

la întâmplare. Rezultatul alegerii ar fi desigur mai tot acelaşi ca şi când nu s-ar fi atins nimeni de urne”. 

Ştiaţi că... 

Probabilitatea ca varianta dumneavoastră din 6 numere să fie câştigătoare la o tragere LOTO  6 din 49 

este de 1/13 983 816? Dacă jucaţi câte 3 variante diferite în fiecare săptămână în 89 642 de ani, fiţi 

sigur că veţi obţine premiul cel mare! 

Primul care s-a ocupat de aplicarea teoriei probabilitaţilor în geometrie a fost naturalistul şi literatul 

Buffon. El a cercetat printre altele problema privind probabilitatea ca un disc circular aruncat peste o 

fâşie dreptunghiulară împărţită  în pătrate să cadă în întregime în interiorul unui pătrat? 

La originea corespondenţei dintre Pascal şi Fermat pe tema jocurilor de noroc stă întrebarea pusă lor, 

de un original om de lume Anatonie Gambaud Chevalier de Mere: „Din câte aruncări de zaruri se poate 

obţine un dublu şase?”. 

Încă din secolele XVIII-XIX, direcţiile de folosire ale teoriei probabilităţilor au fost extrem de variate, 

de exemplu: în tratarea jocurilor de noroc şi al pariurilor, în problema determinării vinovăţiei 

inculpaţilor împotriva cărora existau câteva mărturii, în problema declarării ca decedaţi a indivizilor 

dispăruţi fără urmă, la întocmirea tabelelor de mortalitate, la teoria rentelor viagere, în teoria tragerilor 

de artilerie şi chiar în probleme privind teologia! 
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Glume 

♣  Un profesor se hotărăşte să le dea elevilor săi un test cu răspunsuri DA/NU. 

După împărţirea formularelor îl zăreşte pe Gigel, în ultima bancă aruncând moneda şi 

notând rezultatele aruncărilor. 

-Ştiţi, se scuză Gigel, anticipând  întrebarea profesorului, n-am avut timp să mă 

pregătesc pentru acest test şi m-am gândit să completez formularul cu rezultatele 

aruncarilor monedei: DA pentru valoare şi NU pentru stemă. 

După trecerea timpului acordat, în timp ce strângea lucrările profesorul îl găseşte 

pe Gigel aruncând în continoare,de zor, moneda. 

-Gigel, nu înţeleg de ce ţi-a luat atât de mult timp completarea formularului? se miră profesorul.                                                                                                                                                                                                         

-Păi ştiţi, acum verific răspunsurile . 

♣  Speriat de ştirile despre descoperirea unei bombe la bordul avioanelor, 

un om de afaceri consultă un matematician. 

-Nu vă faceţi nici o grijă, încercă să-l liniştească matematicianul. 

Probabilitatea ca la bordul unui avion să se găsească o bombă este de la 1 la 

1000! 

 -Bine, dar eu călătoresc foarte des cu avionul, insistă omul de afaceri. 

 -Atunci, iată ce vă sfătuiesc. Luaţi de fiecare dată cu dumneavoastră  o 

bombă. Probabilitatea de a găsi două bombe la bordul unui avion este de la 1 

la 1 000 000! 

♣    Un medic îi spune pacientului său:  

 -Suferiţi de o boală foarte gravă. Probabilitatea de vindecare este de 1/10. Din zece pacienţi doar unul 

a supravieţuit, dar nu va îngrijoraţi. Aveţi mare noroc că aţi venit la mine. Până în prezent am tratat 9 

pacienţi şi toţi au murit! 

 ♣    Din constatările lui Muphy:  

Se poate forţa ieşirea unui anumit număr mizând pe toate celelalte. 
 

Probleme                           

♣  Într-o pungă sunt 30 de bile roşii, galbene şi albastre. Probabilitatea de a extrage la întâmplare o 

bilă albastră este 7/15 şi sunt de 1/3 ori mai multe bile galbene decât roşii. Extrăgând la întâmplare o 

bilă, să se calculeze probabilitatea:                                                                      

a) bila să nu fie albastră;                                                                                                                                                                               

b) bila să nu fie galbenă;                                                                                                                                                                               

c) bila să nu fie roşie. 

♣  Un tânăr care locuieşte în apropierea staţiei de metrou UNIVERSITATE, 

are două prietene la care ţine la fel de mult, una care locuieşte în apropierea 

staţiei de metrou TINERETULUI şi una care locuieşte în apropierea staţiei de 

metrou AVIATORILOR.Atunci când se hotărăşte să facă o vizită uneia dintre 

cele două prietene, tânărul lasă hazardul să decidă. Coboară în staţia 

UNIVERSITATE şi ia primul metrou care intră în staţie (spre TINERETULUI 

sau spre AVIATORILOR). Metrourile intră în staţia UNIVERSITATE spre 

TINERETULUI şi în sens contrar spre AVIATORILOR cu aceeaşi frecvenţă de 

10 minute. Dar, din motive de neînţeles, deşi coboară în staţie la o oră absolut întâmplătoare a după-

amiezelor, el constată că îşi petrece cea mai mare parte a timpului cu fata care locuieşte în apropierea 

staţiei TINERETULUI. Într-adevăr, el merge într-acolo de 9 ori din 10.                                                                                                                                                            

Găsiţi un motiv valabil pentru a explica, de ce soarta favorizează atât de mult fata de la 

TINERETULUI.                                                                                                                               

Bibliografie:   

*I. Dăncilă- ”Matematica distractivă pentru clasele V-VI ”, Editura Sigma, Bucureşti, 1999 

* G. Polya –”Descoperirea în matematică ”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974 
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TEOREMA LUI ŢIŢEICA 

Cloşcă Luminiţa Gabriela, Popa Andreea, clasa a X-a 

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Seria Daniel 

Teoremă (Gh. Ţiţeica). Trei cercuri C(O1, R), C(O2, R), C(O3, R) au un punct în comun. Unindu-le 

două câte două, se obţin încă trei puncte de intersecţie A, B, C. Cercul determinat de punctele A,B,C 

are raza egală cu R. 

Demonstraţia 1. Fie H punctul comun celor trei cercuri (fig.1). Patrulaterul O3AO2H este romb, 

deoarece AO3=BO1=R, se obţine că patrulaterul ABO1O2 este paralelogram. Deci AB=O1O2. Analog se 

obţine BC=O2O3 şi CA=O3O1. Prin urmare tringhiurile ABC şi O1O2O3 sunt congruente. Rezultă că 

cercurile circumscrise triunghiurilor ABC şi O1O2O3 sunt congruente. Centrul cercului circumscris 

tringhiului O1O2O3 are centrul în punctul H şi raza HO1=HO2=HO3=R. Prin urmare cercul determinat 

de punctele A, B, C  are raza R. 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 2. Paralela dusă prin C la AB intersectează cercul C(O2, R) în punctul D (fig. 2). 

Deci: m(<ADC) = m(<ADH)+m(<HDC) = m(<ABH)+m(<HBC) = m(<ABC). Rezultă că patrulaterul 

ABCD este paralelogram. Triunghiurile ABC şi ADC fiind congruente, rezultă că cercul circumscris 

triunghiului ABC este congruent cu cercul C(O2, R) circumscris tringhiului ADC. 

Demonstraţia 3. Se consideră un reper cartezian având ca origine punctul H, comun celor trei cercuri 

date şi fie Z1, Z2, Z3 afixele punctelor O1, O2, O3. Mijloacele segmentelor [O1, O2], [O1, O3] şi [O2, O3] 

au respectiv afixele (Z1+Z2)/2, (Z1+Z3)/2 şi (Z2+Z3)/2. Rezultă că punctele A, B, C au respectiv afixele 

Z2+Z3, Z1+Z3 şi Z1+Z2. 

Deci: AB= | Z1+Z3 - Z2 - Z3 | = |  Z1 - Z2 | = O1O2 

Analog se obţine BC = O2O3 şi AC = O1O3. Prin urmare triunghiurile ABC şi O1O2O3 sunt congruente. 

Deci cercul circumscris triunghiului ABC are raza egală cu R. 
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Demonstraţia 4 (G. Polya). Fie trei cercuri congruente care trec prin punctul H şi care se mai 

intersectează două câte două în punctele A, B, C.  

Se consideră separat hexagonul AO3BO1CO2, format din romburile AO3HO2, BO1HO3, CO2HO1. 

Aceasta reprezintă desenul spaţial al unui cub în care nu se vede vârful din spate P, ce are proprietatea 

PA=PB=PC=R. Deci prin punctele A, B, C trece un cerc de raza R. 

 Observaţie. Se consideră cele trei cercuri congruente care trec prin punctul H şi care se mai 

intersectează două câte două în punctele A, B, C. Se notează { A1} = HA O2O3, { B1 } = HB O1O3 

Şi { C1 } = HC O1O2. Este uşor de văzut că [A1B1] este linie mijlocie atât în triunghiul HAB cât şi în 

triunghiul O1O2O3. Rezultă A1A2 || AB, ceea ce implică AB || O1O2. În plus, din faptul că HC  O1O2, 

se obţine HC  AB. Analog se arată că HA BC. Prin urmare H este ortocentrul triunghiului ABC. 

Demonstraţie 5 (N. Dinescu). Se folosesc notaţiile din observaţia 

precedentă. Este evident că cercul circumscris triunghiului O1O2O3 este 

C(H, R). Mijloacele A1, B1, C1 ale laturilor triunghiului O1O2O3 determină 

cercul Euler C(ω, R/2) al triunghiului O1O2O3. Dar, A1, B1, C1 sunt şi 

mijloacele lui (AH), (BH), (CH), H ortocentru. Deci cercul Euler al 

triunghiului ABC este C(ω, R/2). Rezultă că cercul circumscris 

triunghiului ABC are raza R. 

 

Teoremă (Dana Boskoff). Se consideră trei cercuri C(O1, R1), C(O2, R2), C(O3, R3) care  au un punct 

comun H. Luându-le două câte două, se obţin încă trei puncte de intersecţie A C(O2,R2)  C(O3, R3), 

B  C(O1, R1)  C(O3, R3) şi C  C(O1, R1)  C(O2,R2). Se presupune că ABC~ O1O2O3. Atunci 

R1=R2=R3= raza cercului circumscris triunghiului ABC. 

Demonstraţie.  

Se folosesc notaţiile din fig.5. Patrulaterele O1B1HC1, O2C1HA1, O3A1HB1 sunt inscriptibile. Folosind 

teorema sinusurilor în triunghiurile HA1B1, HB1C1, HC1A1 se obţine A1B1=R3sinO3, B1C1=R1sinO1, 

C1A1=R2sinO2, unde cu O1, O2, O3 au fost notate măsurile unghirilor triunghiului O1O2O3 şi unde s-a 

ţinut seama de faptul că triunghiurile A1B1C1 şi O1O2O3 rezultă A1B1/ O1O2= B1C1/ O2O3=C1A1/O3O1, 

deci R3sinO3/ O1O2=R1sin O1/ O2O3=R2sin O2/O3O1. Aplicând teorema sinusurilor în triunghiul 

O1O2O3, rezultă sinO3/ O1O2= sin O1/ O2O3= sin O2/O3O1, de unde R1=R2=R3 şi ABC= O1O2O3, 

deci cercul circumscris triunghiului ABC are raza egală cu R1=R2=R3. 

   EXTINDERI ALE TEOREMEI LUI ŢIŢEICA 

Teorema (Mihail Popescu) 

Fie trei triunghiuri congruente OA1B1, OA2B2, OA3B3. Atunci: 

a) Cercurile circumscrise triunghiurilor OA1B1, OA2B2, OA3B3 se intersectează două câte două în trei 

puncte situate pe un cerc congruent cu cercurile circumscrise triunghiurilor echilaterale date. 

b) Cercurile circumscrise triunghiurilor OA1B1, OA2B2, OA3B3 se 

intersectează două câte două în trei puncte care formează un 

triunghi echilateral congruent cu cele considerate. 

       Aceeaşi proprietate are loc şi pentru cercurile circumscrise 

triunghiurilor OA1B1, OA2B2, OA3B3. 

Demonstraţie: 

a) Din congruenţa triunghiurilor OA1B1, OA2B2, OA3B3 rezultă 

congruenţa cercurilor circumscrise acestora. Deci prima parte a 

teoremei se reduce la demonstrarea teoremei lui Ţiţeica, care a fost 

prezentată anterior (fig.6). 
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b)  Fie R raza cercului de centru O care trece prin celelalte vârfuri ale triunghiurilor echilaterale date, 

A”, B”, C” centrele cercurilor  circumscrise triunghiurilor OA3B2, OA1B3, OA2B1 şi   A, B, C punctele 

de intersectie ale acestor cercuri (fig. 7). 

 Se notează cu D,E,F mijloacele segmentelor 

[A1B1], [A2B2], [A3B3], cu A’, B’, C’ mijloacele segmentelor 

[A2B2], [A1B1], [A2B1], cu M,N,P,Q mijloacele segmentelor 

[OC], [OB], [OA3], [OB3], cu 2α=μ(<A3OB2), 

2β=μ(<A1OB3), 2γ=μ(A2OB1), unde α+β+γ=π/2. 

 

 Teorema ( Lucian Dogaru şi Florin Torjescu) 

Dacă trei triunghiuri congruente A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3 au 

vârfurile A1, B2 şi C3 confundate într-un punct O, atunci:  

    a)Cercurile circumscrise triunghiurilor OB1C1, OC2A2, 

OA3B3 se intersectează două câte două în trei puncte A’, B’, 

C’ situate pe un cerc congruent pe cercurile circumscrise 

triunghiurilor oarecare date 

    b) Cercurile ciurcumscrise triunghiurilor isoscele B3OC2, 

C1OA3, A2OB1 se intersectează două câte două în trei puncte A, B, C formând un triunghi congruent cu 

cele trei triunghiuri considerate. 

Demonstraţie:  

a) Se reduce la teorema lui Ţiţeica. 

b) (fig.8) Fie ω1,ω2,ω3 centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor OB1C1, OC2A2, OA3B3, iar 

Ω1,Ω2,Ω3 centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor isoscele  B3OC2, C1OA3, A2OB1. Pentru a 

demonstra că triunghiul ABC este congruent cu fiecare din triunghiurile OB1C1, OC2A2, OA3B3, se arată 

că simetricele acestor triunghiuri faţă de dreptele Ω2Ω3,Ω3Ω1, Ω1Ω2 respectiv coincid cu triunghiul 

ABC. Pentru aceasta vom face apel la următoarea lemă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lemă. Condiţiile necesare şi suficiente ca simetricele a trei puncte A1,B1,C1 în raport cu laturile 

unui triunghi oarecare ABC să coincidă sunt: 

a)Mediatoarele laturilor triunghiului să treacă prin vârfurile triunghiului ABC. 

b) μ(<BA1C) + μ(CB1A) + μ(AC1B) = 2π 

Demonstraţie. Cele două proprietăţi sunt evidente din considerente de simetrie şi astfel rezultă 

necesitatea lor (fig.9). 

Pentru a arăta că aceste condiţii sunt şi suficiente, se vor nota cu A2, B2, C2 simetricele a trei puncte 

A1,B1,C1 în raport cu laturile triunghiului ABC şi se va demonstra că în condiţiile anterioare cele trei 

puncte A2, B2, C2 sunt confundate (fig. 10). 
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Din condiţia a) rezultă că dreptele A1A2, B1B2, C1C2 sunt axele radicale ale cercurilor cu centrele în A, 

B, C,  de raze respectiv AB1=AC1, BC1=BA1, CA1=CB1 şi prin urmare sunt concurente într-un punct I, 

centrul lor radical. 

Ţinând seama de lemă, demonstraţia teoremei se poate face în trei etape:  
1) Simetricele lui ω1, ω2, ω3 în raport cu laturile triunghiului Ω1,Ω2,Ω3 coincid într-un punct Ω. Cele 

douǎ condiţii ale lemei sunt satisfǎcute astfel: 

a) punctele Ω1,Ω2,Ω3 sunt situate pe mediatoarele segmentelor [ω2ω3], [ω3 ω1], [ω1ω2] care sunt şi 

axele radicale ale cercurilor congruente circumscrise triunghiurilor OB1C1, OC2A2 şi OA3B3. 

b) μ(<Ω1ω3Ω2) + μ(<Ω2ω1Ω3) + μ(<Ω3ω2 Ω1) =  

 =π – μ(<A3OB3) + π – μ(<B1OC1) + π – μ(<C2OA2) =  

 =3π – [μ(<A3OB3) + μ(<B1OC1) + μ(<C2OA2)] = 

 =3π – π 

 =2π 

Deci simetricele cercurilor congruente circumscrise triunghiurilor OB1C1, OC2A2 şi OA3B3 faţă de 

laturile triunghiului Ω1Ω2Ω3 sunt confundate cu cercul circumscris triunghiului ABC. 

2) Simetricul lui O faţă de Ω2Ω3 se găseşte simultan pe cercurile circumscrise triunghiurilor isoscele 

C1OA3 şi A2OB1, dar şi pe simetricul cercului circumscris triunghiului B3OC2 faţă de aceeaşi dreaptă , 

deci coincide cu A. Analog pentru B şi C. 

3) Simetricele triunghiurilor B1OC1, C2OA2, A3OB3 faţă de dreptele Ω2Ω3, Ω3Ω1, Ω1,Ω2 coincid cu 

triunghiul ABC (conform etapei 2). Triunghiul ABC este deci congruent cu oricare din triunghiurile 

B1OC1, C2OA2, A3OB3. 

                     Ţiţeica 

 Gheorghe Ţiţeica este primul matematician român care a 

publicat un mare număr de lucrări ştiinţifice, iar valoarea acestor 

lucrări, recunoscută în toată lumea constituie o cinste ce se 

răsfrânge asupra ţării noastre. 

Ţiţeica era deosebit de pretenţios faţă de el însuşi, nu întârzia 

niciodată la curs sau la examene, îşi respecta integral cuvântul 

dat. Dotat cu o minte clară şi o intuiţie puternică, Ţiţeica este un 

exemplu de ceea ce poate aduce munca disciplinată, prin 

eforturile permanent depuse, în ridicarea continuă a nivelului 

muncii creatoare. Ţiţeica îşi pregătea minuţios toate lecţiile pe 

care le redacta ordonat în caiete sistematizate; lucrările sale 

ştiinţifice le studia sub toate aspectele înainte de a  le publica. 

Toată viaţa Ţiţeica este un exemplu de corectitudine şi moralitate. 

Pentru autoritatea pe care i-o dădea pregătirea ştiinţifică, puterea 

de muncă şi judecata sa dreaptă, i-au fost încredinţate mai multe 

posturi de răspundere: decan al Facultăţii de Ştiinţe, preşedinte al 

Societăţii de Ştiinţe, vice preşedinte al Societăţii Politehnice, membru, apoi Preşedinte al Consiliului 

Permanent pe atunci  cel mai înalt for al Ministerului Instrucţiunii Publice. Ţiţeica judeca cu asprime 

superficialitatea şi incorectitudinea, încuraja numai sforţările meritorii, nu pierdea nicio ocazie de a 

mustra pe cei ce nu aveau simţul datoriei şi al ordinei, de aceea este uriaş rolul său de educator, atât la 

catedră cât şi la Gazeta Matematică.   

  

Bibliografie: 

- D.Branzei, N.Papaghiuc, N.Gheorghiu - Matematici elementare- Probleme de sinteză, Editura 

Junimea, Iaşi, 1983 
- Gh. Ţiţeica – Probleme de geometrie, Editura Ştiinţifică, Bucurwşti, 1963  
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NOŢIUNI  DE  MATEMATICĂ  APLICATE  ÎN  FIZICĂ 

  Elevi: Zebega Mădălina, Drăguşanu Cristina Mihaela,clasa a X-a 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi 

Prof. coordonator: Cojocaru Carmen  
 

           Deşi matematica nu este o ştiinţă a naturii, între fizică şi matematică există o strânsă legătură.  

Fizica furnizează concepte şi relaţii, iar matematica oferă un limbaj optim de exprimare a acestora.   

Urmărind dezvoltarea fizicii se constată că fizica a pus probleme şi, de multe ori, a indicat şi calea 

pentru găsirea soluţiei lor.  

Este cunoscut faptul că Newton a creat calculul diferenţial pentru a putea aplica ideile sale din 

"Philosophiae naturalis principia matematica" la un număr cât mai mare de cazuri concrete.   

     În matematică, rolurile cele mai importante sunt jucate de rigurozitatea logică a tuturor deducţiilor, 

asociată cu studierea tuturor relaţiilor logic posibile, care decurg din axiomele adoptate.  

     Rolul fizicii este să schiţeze în limita posibilităţilor, un tablou exact al lumii, folosind pentru aceasta 

toate aspectele teoretice şi experimentale, toate deducţiile bazate pe intuiţie, care urmează apoi să fie 

verificate experimental.  

     Vom prezenta câteva aplicaţii ale progresiilor aritmetice şi geometrice în fizică. 

a)  Progresii aritmetice 

• Definiţie: Un şir de numere reale (an)n cu proprietatea an+1=an+r, n N*, a1 R, r R se numeşte 

progresie aritmetică. Numărul r se numeşte raţie, iar a1 se numeşte primul termen al progresiei.       

Notaţie: ÷a1, a2,…,an,….                           

• Formule:  Termenul general: an=a1+(n-1) r, n N*.  

                       Suma primilor n termeni: Sn=(a1+an) n/2      sau  Sn=[2a1+(n-1) r] n/2 , n N*. 

b) Progresii geometrice                     

• Definiţie: Un şir de numere reale nenule (bn)n cu proprietatea bn+1=bn q, n N*, q R\{0} se 

numeşte progresie geometrică. Numărul q se numeşte raţie, iar b1 se numeşte primul termen al 

progresiei.    Notaţie: ÷ b1,b2,…,bn,….   

• Formule:  Termenul general: bn=b1 q
n-1

, n N*. 

                 Suma primilor n termeni: Sn=b1 (1-q
n
)/(1-q), n N*.  

• Observaţie: n , |q| 1: Sn=b1/(1-q) . 

Aplicaţii. 

1. Să se arate că pentru mişcările rectilinii şi uniform variate, spaţiile parcurse în fiecare unitate de 

timp, formează termenii unor progresii aritmetice. Discuţie. 

Soluţie: a) v0=0; =1s, a 0 

S1=s1=a
2
/2 ;  S1=1 (a/2)  

S2=s2-s1=(a/2) 2
2 2

-(a/2) 1
2 2

=(a
2
/2) 3;  S2=3 (a/2)    

S3=s3-s2=(a/2) 3
2 2

-(a/2) 2
2 2

=(a
2
/2) 5;  S3=5  (a/2)  

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

Sn=sn-sn-1=(a/2) n
2 2

-(a/2) (n-1)
2 2

=(a
2
/2) (2n-1);  Sn=(2n-1) (a/2)                            

S1, S2,……, Sn  sunt termenii unei progresii aritmetice având raţia a
2
, respectiv a. 

S= S1+…+ Sn=[a
2
/2+(2n-1) a

2
/2] n/2=(a/2) n

2 2
=a t

2
/2  unde t=n ; S=n

2
(a/2) 

b) vo≠o; =1s, a 0                                                                                                         

S1=s1=v0 +a
2
/2;  S1=v0+a/2 

S2=s2-s1=v0 2 +(a/2) 2
2 2

-v0 -a
2
/2=v0 +3a

2
/2;  S2=v0+(3/2) a 

S3=s3-s2=v0 3 +(a/2) 3
2 2

-v0 2 -(a/2)2
2 2

=v0 +5a
2
/2;  S3=v0+(5/2) a 

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

Sn=sn-sn-1=v0 n +(a/2) n
2 2 

- v0 (n-1)  -(a/2)(n-1)
2 2

=v0 +(2n-1) a
2
/2;   Sn=v0+(2n-1) a/2 

 S1, S2,……, Sn  sunt termenii unei progresii aritmetice cu raţia a
2
, respectiv a.  
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 S= S1+…+ Sn=[v0 +a
2
/2+v0 +(2n-1)a

2
/2]n/2=v0 n +an

2 2
/2=v0t+at

2
/2;  t=n ;   S=v0·n+an

2
/2  

   •  Observaţie. Proprietatea discutată se menţine pentru orice mişcare uniform variată, indiferent   

 de traiectoria mobilului. 

     2. Se consideră gruparea rezistoarelor de aceeaşi rezistenţă electrică r din figura alăturată. Să se  

 determine rezistenţa electrică echivalentă a grupării între bornele A şi B pentru n N* şi n . 

  Soluţie:  a) n N* 

 RAB=r+r/2+r/2
2
+...r/2

n
 ;  RAB=r+(r/2) (1+1/2+1/2

2
+...+1/2

n-1
)   

 Paranteza conţine termenii unei progresii geometrice cu raţia 1/2.  

 Sn=1 [1-(1/2)
n
]/(1-1/2)=2 (1-1/2

n
)  

 RAB=r+r (1-1/2
n
)=(2-1/2

n
) r 

 b) n  : q=1/2; Sn=1/(1-1/2)=2                       

 R
’
AB=r+r =2r                                                       

 Observaţie: lim RAB=R
’
AB=2r                              

                                                                 

  

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

        Considerată de mulţi „regina ştiinţelor”, fizica este cea care ne permite nouă, elevilor, libertate de 

gândire, de extrapolare, de a fi creativi. Este suportul teoretic al tuturor faptelor de peste zi, este viaţa 

însăşi, cu tainele şi labirinturile sale, care se cer a fi descoperite spre folosul tuturor.  

Bibliografie: 

1. M. Burtea, G. Burtea, Matematică-manual clasa a IX-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2004; 

2. C. Mantea, M. Garabet, Fizică-manual clasa a IX-a, Ed. Bic All, Bucureşti, 2004; 

3. A. Hristev, Probleme de fizică pentru clasele IX-X, EDP, Bucureşti, 1983; 

4. www.didactic.ro  

46

 
 

12 

http://www.didactic.ro/


 
 

EXACTITATEA ŞI UNICITATEA MATEMATICII 

 

Elev: Blocău Emanuela, clasa a XI-a 

Lic. Teoretic.„Tata Oancea” , Bocşa, jud. Caraş Severin 

Prof.  coordonator: Mustăţi Liliana  
 

        Matematica este definită in general ca fiind ştiinta ce studiază relaţii cantitative, modele de 

structură, de schimbare si de spaţiu. Folosind termini moderni, poate fi definită ca fiind investigarea 

structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Ramuri ale matematicii 

         Algebra: constituie o ramură a matematicii, derivată din aritmetică. Are ca domeniu studiul 

regulilor operaţiilor şi relaţiilor matematice, a conceptelor derivate din acestea, cum ar fi: polinoame, 

ecuaţii, structuri algebrice. 

        Analiza matematică: studiază funcţiile, limitele, derivatele şi aplicaţiile lor , precum şi operatori de 

funcţii, spaţii şi categorii algebrice de spaţii vectoriale de funcţii matematice. 

        Aritmetica: este o ramură a matematicii care se ocupă cu relaţiile dintre numere. Numerele întregi 

sunt exemplul de bază pentru o mulţime de numere în care se pot folosi relaţii aritmetice, cum ar fi 

divizibilitatea. 

         Geometria: este cunoscută ca fiind ramura de studiu a matematicii care se ocupă cu relaţiile 

spaţiale, studiul formelor şi proprietăţile corpurilor, precum şi raporturile lor spaţiale. 

         Trigonometria: e o parte a matematicii care studiază unghiuri, triunghiuri şi funcţii trigonometrice 

precum sinusul, cosinusul, tangenta si cotangenta. Unii matematicieni consideră trigonometria o 

subdiviziune a geometriei, iar alţii o ştiinţă matematică distinctă. 

Frumuseţea şi domeniile de utilizare ale matematicii 

           Din punctul meu de vedere, matematica deşi este ştiinţa numerelor, a calculelor şi a figurilor, 

este plină de farmec deoarece este întâlnită aproape oriunde: în comerţ, în arhitectură, în arte(muzică, 

desen…etc),alte ştiinte exacte(fizică, informatică, chimie, meteorologie, astronomie…etc) şi a devenit 

indispensabilă. În ultima perioadă este folosită şi în ştiinţele sociale cum ar fi economia, psihologia sau 

sociologia. 

           După părerea mea, rolul matematicii este de o importanţă deosebită deoarece nu am putea face 

nici măcar cumparaturile la piaţă daca nu am cunoaşte  matematica elementară. În industrie şi în marile 

companii este zilnic utilizată de către contabili şi secretare ,iar calculele fac parte din rutina lor zilnică.  

           Matematica ajută la dezvolatarea armonioasă a creierului deoarece creşte capacitatea de 

concentrare dar şi agilitatea de a realiza calcule mental, făra ajutorul calculatorului sau a hȃ rtiei şi în 

acelaşi timp capacitatea de memorare a altor informaţii mult mai uşoară datorită utilizării neuronilor în 

mod repetat, ceea ce duce la păstrarea acestora pe timp îndelungat. 

           Copiii au cea mai mare nevoie de aceast "poart şi cheie a ştiinţelor" cum a fost denumită de către 

Roger Bacon in 1267, deoarece dezvoltarea timpurie a creierului acestora este esenţială în perioada 

şcolii dar şi a întregii vieţi. 

         Frumuseţea acestei ştiinte exacte,după cum îi spune numele, mai constă şi în faptul că nu  pot 

exista mai multe interpretări,  totul este exact, pe baza formulelor de 

calcul,al teoremelor sau al anumitor expresii.Aceasta are şi o 

particularitate: poate fi aplicată în foarte multe domenii însă nu 

putem folosi de exemplu chimia în rezolvarea exercitiilor de 

matematică. 

Citate despre matematică  
„Matematica este muzica raţiunii.”(James J. Sylvester) 

„Multă lume greşeşte la adunare, dar matematica rămâne matematică.”( 

IstrateMicescu) 

„Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.”(GrigoreMoisil) 
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„Matematica nu este doar o culegere de fapte sau "rezultate"; este de asemenea un set de proceduri 

pentru izolarea problemelor sau pentru rezolvarea lor, un set de prezumţii şi deducţii admisibile, un 

mod de gândire despre lucruri.”(Jeremy Gray)  
Matematica-ştiintă exactă 

         Matematica este considerată o ştiintă exactă deoarece rezolvate corect, exerciţiile au acelaşi 

rezultat indiferent de modalitatea de rezolvare. Oricine ştie de exemplu că 1+1= 2. Multe persoane însă, 

contrazic exactitatea acesteia deorece este acceptată “teoria infinitului” (mulţimea numerelor reale este 

infinită, sau dreapta este formată dintr-o mulţime infinită de puncte,…etc) însă această teorie este 

acceptată de lumea savanţilor deoarece s-a demonstrat infinitatea universului, a mulţimii numerelor, cu 

ajutorul ştiinţei. 

          După părerea mea, matematica este o ştiinţă exactă doar prin simplul fapt că poate fi demonstrată 

cu uşurinţă cu ajutorul unor teorii simple, fără a avea nevoie de munţi de calcule şi teoreme complexe. 

Matematicieni celebri 

          Pitagora: a fost un filozof şi matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul 

pitagorismului, care punea la baza întregii realităţi obiective şi subiective teoria numerelor şi a 

armoniei. A fost şi conducătorul partidului aristocratic din Crotona (sudul Italiei).Scrierile sale nu s-au 

păstrat.Tradiţia îi atribuie descoperirea teoremei geometrice şi a tablei de înmulţire, care îi poartă 

numele.Ideile şi descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor imediaţi. 

         Thales din Millet:  a fost un filozof grec care a contribuit la dezvoltarea matematicii, astronomiei, 

filozofiei.Deşi niciuna dintre scrierile lui nu a fost găsită, cunoaştem munca sa din scrierile altora. 

Thales este considerat  tatăl ştiinţelor în Grecia, matematician şi filozof. El este prima persoană care şi-

a pus întrebări despre natura universului şi a dat răspunsuri care nu luau în considerare zeii şi demonii. 

Renunţarea la mitologie a fost un pas crucial în gândirea ştiinţifică şi a condus la o explozie intelectuală 

care a durat sute de ani. El a fost fondatorul filozofiei greceşti şi al Şcolii Milesiene a cosmologiştilor. 

A fost contemporan cu Solon şi Cresussi , şi a fost considerat unul din Cei Şapte Înţelepti – şapte 

oameni care au trăit între anii 620 – 550 îen, şi care, prin înţelepciunea lor, s-au distins ca legislatori, 

conducători, sfetnici sau autori de maxim. 

           Euclid: a fost originar din Damasc, cunoscut drept un matematician grec care a trăit şi predate în 

Alexandria în Egipt în timpul domniei lui Ptolemeu I (323 – 283 î.Hr.). Câteva axiome: 

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

        „Din orice centru şi orice rază poate fi descris un cerc" 

        „Toate unghiurile drepte sunt egale" 

        „Punctul este ceva care nu are părţi". 

      

  Bibliografie:  

www.wikipedia.ro   

www.tpu.ro  

www.citatpedia.ro 

www.scrigroup.com 
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PROGRESII ARITMETICE ŞI GEOMETRICE 

 

Matache Radu , Epure Vlad Daniel, clasa a X-a  

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

Profesor coordonator: Seria Daniel 

 
Progresia aritmetică 

Definiţia 1. Şirul numeric (an)n € N se numeşte progresie aritmetică, dacă există un numar real d, 

numit raţia progresiei, astfel încât 

an+1 - an = d,   ("n € N) 
 

adică dacăfiecare termen al şirului (începând cu al doilea) este egal cu precedentul plus unul şi acelaşi 

număr (raţia). 

Elementul an se numeşte termen general al progresiei sau termen de rang n. 

Exemplul 1. Să se verifice dacă şirurile ce urmează formează o progresie aritmetică: 

a) an = 2n - 1,       b) 3, 6, 9, ..., 3k, ...       c) an = 
1
/n. 

Rezolvare. a) Cum diferenta an+1 - an reprezintă un număr constant 

an+1 - an = 2(n + 1) - 1 - (2n - 1) = 2 

pentru orice n € N, rezultă că şirul dat de termenul general an = 2n - 1 reprezintă o progresie aritmetică 

cu raţia 2, şi anume 

1, 3, 5, ..., 2n - 1, ... 

b) Similar exemplului a) se obţine 

an+1 - an = 3(n + 1) - 3n = 3,     ("n €N) 

şi prin urmare şirul dat formează o progresie aritmetică cu raţia 3. 

c) Se scriu primii trei termeni ai şirului a1 = 1, a2 = 
1
/2, a3 = 

1
/3 si se observă că a2 - a1 = -

1
/2 ¹ a3 -a2 = -

1
/6, adică şirul dat nu formează o progresie aritmetică. 

Altfel, se consideră diferenţa 

                                                             

şi se observă că ea depinde de n (nu este un număr constant) şi prin urmare şirul dat nu este o progresie 

aritmetică. 

Proprietăţi ale progresiei aritmetice 
Demonstraţiile proprietăţilor ce urmează, pot fi găsite, de exemplu, în: 

P1. Termenul general al progresiei aritmetice se poate determina prin formula an=a1+(n-1)r 

unde a1 - primul termen al progresiei, d - ratia ei. 

P2. (Proprietatea caracteristică a progresiei aritmetice). Termenul de rang n este media aritmetica a 

termenilor echidistanti de el: 

an-k + an+k = 2·an,      
 

Nota. Din propretatea P2 rezulta ca conditia necesara si suficienta ca: 

a) trei numere a, b, c (in ordinea data) sa formeze o progresie aritmetica este  2b = a + b, 
 

b) trei numere a, b, c (fara precizarea consecutivitatii) să formeze o progresie aritmetică este 

                                                          (2b - a - c)(2c - a - b)(2a - b - c) = 0. 
 

P3. Dacă a1, a2, ..., an, ... este o progresie aritmetică şi k + n = m + p (k,n,m,p € N), atunci 

                                                                ak + an = am + ap.  
P4. Formula sumei Sn primilor n termeni ai progresiei aritmetice: 
 

 
sau ţinând seama de  
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Exemplul 2. Să se determine progresia aritmetică, suma primilor n termeni ai careia se exprimă prin 

formula 

Sn = 3n
2
 + 6n      

Rezolvare. Cum suma primilor (n - 1) termeni este 

Sn-1 = 3(n - 1)
2
 + 6(n - 1) = 3n

2
 - 3,      

şi cum Sn - Sn-1 = an, rezultă 

an = 3n
2
 + 6n - 3n

2
 + 3 = 6n + 3. 

Substituind în formula termenului general, consecutiv n = 1, 2, 3, ... se obtine a1 = 9, a2 = 15, a3 = 21, 

... 

Exemplul 3.  Să se determine suma primilor nouăsprezece termeni ai progresiei aritmetice a1, a2, a3, ..., 

dacă 

a4 + a8 + a12 + a16 = 224. 

Rezolvare. Se observa ca 4 + 16 = 8 + 12 si, prin urmare, (a se vedea ) a4 + a16 = a8 + a12. Se tine 

seama ca suma acestor termeni este 224, si se obtine a4 + a16 = 112. 

Cum (a se vedea (7))   

şi a1 + a19 = a4 + a16 = 112 (1 + 19 = 4 + 16), rezultă 

 
Progresia geometrică 
Definiţie  Şirul numeric (bn)n € N se numeşte progresie geometrică, dacă există aşa un număr q, numit 

raţia progresiei, astfel încât 

bn+1 = bn·q,     ("n € N) 

adică dacă fiecare termen al şirului (incepând cu al doilea) este egal cu produsul dintre termenul 

precedent şi unul şi acelaşi număr (raţia). 

Elementul bn se numeşte termen general al progresiei de rang n. 

Următoarele şiruri reprezintă progresii geometrice: 

2, 4, 8, ..., 2
n
, ...  cu b1 = 2 si q = 2, 

3, -1, 
1
/3, -

1
/3,... cu b1 = 3 si q = -

1
/3, 

a, a, a, ... cu b1 = a si q = 1, 

a, 0, 0, ... cu b1 = a si q = 0 

Ţinem să mentionam, că dacă unul din termenii progresiei geometrice este egal cu zero, atunci sau b1= 

0 sau q = 0. 

Proprietăţile progresiei geometrice 
P1. Termenul de rang n al progresiei geometrice se determine prin formula 

bn = b1·q
n-1

,     ("n € N). 
 

P2. (Proprietatea caracteristică a unei progresii geometrice). Pătratul termenului de rang n este egal cu 

produsul termenilor echidistanţi de el: 

  
în caz particular, pentru orice trei termeni consecutivi 

 
Exemplul 4. Produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice este egal cu 1728, iar suma 

lor este egala cu 63. Să se determine primul termen si ratia progresiei. 

Rezolvare. Fie primii termeni ai progresiei b1, b2 si b3. Atunci din condiţia b1b2b3 = 1728 rezultă (a se 

vedea )  si b2 = 12. Astfel se obţine sistemul: 
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b1b3 = 144, 

b1 + b3 = 51, 

soluţiile căruia sunt şi soluţiile (a se vedea teorema reciproca a lui Viette) ecuaţiei pătrate 

z
2
 - 51z + 144 = 0. 

Se rezolvă ecuatia şi se obţine z1 = 3 si z2 = 48, adică b1 = 3, b3 = 48 sau b1 = 48, b3 = 3. Cum b1= 

3, b2 = 12 sau b1 = 48 si b2 = 12 se obţine q = 4 sau q = 
1
/4. Aşadar soluţiile problemei sunt b1 = 3 

si q = 4 sau b1 = 48 si q = 
1
/4. 

Exemplul 5. Într-o progresie geometrică cu termeni pozitivi termenul de rangul (m + n) este egal cup, 

iar termenul de rangul (m - n) (m > n) este s. Să se determine termenul de rang m şi termenul de 

rang n. 

Rezolvare. Cum (a se vedea) 

                                                                 
 

rezultă   

şi cum bm > 0, se obtine   

Conform conditiilor problemei şi formulei  avem 

 

b1q
m+n-1

 = p, 

b1q
m-n-1

 = s, 

de unde                şi prin urmare    

                                                         

 

 Cum                                     b1q
m+n-1

 = b1q
n-1

·q
m
 = bn·q

m
 = p, 

 

rezultă 
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NUMERE NATURALE PARE 
 

Eleva: Rusu  Diana,clasa a V-a  

Liceul Teoretic Lupeni- Şc. Gimnazială Nr.2  

Prof coordonator: Nicolaescu Alina 

 

Numerele naturale au apărut din necesitatea de ordonare a unor obiecte, fiinţe. De exemplu, 

trebuie să numărăm câţi elevi sunt într-o clasa. 

Reprezentarea orală a numerelor naturale se face prin cuvinte; reprezentarea scrisă se face prin 

simboluri.  

 Noi folosim astazi pentru scrierea numerelor sistemul de numeraţie zecimal. La baza acestui sistem se 

află cifrele: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orice număr natural se poate scrie folosind aceste cifre. 

Orice număr natural format din 2 sau mai multe cifre nu poate avea prima cifra 0. 

Orice număr natural format din două cifre se scrie  ab  , unde a, b sunt cifre şi 0a . 

Dacă  )0(aabc   este un număr natural cu 0c , atunci cba  este răsturnatul său. 

Orice număr natural care are cifra unităţilor 0, 2, 4, 6 sau 8 se numeşte număr par. 

 Orice număr natural care are cifra unităţilor 1, 3, 5, 7 sau 9 se numeşte număr impar. 

 Numerele naturale pare sunt de forma n = 2p , unde  p este număr natural;  

 Orice numar natural care are cifra unităţilor 0, 2, 4, 6, 8 se numeşte număr par. 

 Şirul numerelor naturale pare   0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ... , 2n , ...2
n
, ...    Acest şir este infinit. 

 Suma şi diferenţa a două numere naturale pare sau impare dă tot timpul un număr natural par. 

 Produsul dintre un număr natural par şi un număr natural par (sau număr natural impar) dă tot timpul 

un număr natural par. 
   

Aplicaţii: 

1. Scrieţi numărul 16 ca sumă de doua numere pare. Apoi de trei numere pare diferite. 

R:  16 = 0+16     16 = 2+14     16 = 4+12    16 = 6+10   16= 8+8 

       16 = 0+2+14      16 = 2+4+10      

2. Scrieţi primele zece numere naturale pare. 

R:  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 

3. Calculaţi suma primelor 50 de numere naturale pare. 

R: primele 50 de numere naturale pare sunt 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18....,2·49 

S = 0+2+4+6+8+10+...+98 = 2·0+2·1+2·2+2·3+2·4+2·5+....2·49 = 2·(0+1+2+3+4+5+...+49) = 2·49·50:2 

= 49·50·2:2 = 49·50 = 2450 

4.  Suma a două numere naturale pare este 138. Un număr este cu 12 mai mare decât dublul 

celuilalt.Aflaţi numerele. 

R:        a şi b  N 

            a + b = 138 

            a = 2·b +12 

            2·b + 12 + b = 138 

            3·b +12 = 138 

            3·b = 138 - 12 

            b = 126 : 3 

            b = 42 

             a = 2∙42 +12 = 84 + 12 = 96               Numerele sunt 96 şi 42. 
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5. Aflaţi numerele de trei cifre pare consecutive care adunate cu răsturnatul lor dau 1332.   

R:   abc  număr de trei cifre unde a,b,c  cifre pare consecutive  şi  b = a + 2 şi c = a + 4 

468864222:888

888222

4441332222

1332444)10120101(

13324041014020101

1332)4(101)2(20101

133210120101

13321010010100

1332

abccbaa

a

a

a

aaa

aaa

cba

abccba

cbaabc

  

 

6. Calculaţi suma numerelor naturale pare de forma xy2 . 

R:  numerele pare de forma xy2   sunt: 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, …, 298 

S = 200 + 202 + 204 + 206 + 208 + 210 + …+ 294 + 296 + 298 =  

= (200 + 0) + (200 + 2) + (200 + 4) + (200 + 6) +(200 + 8) + (200 + 10) + …. + (200 + 94) + (200 + 

96) + (200 + 98) =  

= (200 + 2·0) + (200 + 2∙1) + (200 + 2∙2) + (200 + 2∙3) +(200 + 2∙4) + (200 + 2∙5) + …. + (200 + 2∙47) 

+ (200 + 2·48) + (200 + 2·49) =  

= 200·50 + 2·(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + .. + 49) = 10000 + 2·49·50:2 = 10000 + 49·50 = 12450   

S = 12450 

 

7. Rezolvaţi ecuaţia 101414)411(573 x  şi verificaţi dacă numărul obţinut este par 

sau impar. 

R:          

                     

3 7 5 (11 4 ) 14 4 1 10

3 7 5 (11 4 ) 14 4 10 1 9

7 5 (11 4 ) 14 4 9 : 3 3

7 5 (11 4 ) 14 3 4 7

5 (11 4 ) 14 7 : 7 1

5 (11 4 ) 1 14 15

11 4 15 : 5 3

4 11 3

4 8

8 : 4

2 2 este număr par

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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