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PROIECT NAŢIONAL -  EDIȚIA a V-a 

Concursul Naţional pentru elevi „Matematica - Ştiinţă şi limbă universală” 

avizat de MEN în CAERI, nr. 24337/1/07.03.2014 la poziţia 1105 

 

Organizatori:  Şcoala Gimnazială „Rareş-Vodă” Ploieşti 

         Director:  profesor Ion Dumitrache             

           Profesor matematică Daniela Badea 

                 Profesor informatică Mihaela Gavriloiu 

                   Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti – Prof. Ion Badea 

                                                         Director:  profesor Mihai Sandu             

                                                         Profesor matematică Ion Badea 

Coordonatori:  Profesori matematică  Daniela Badea, Ion Badea 

Instituţii partenere în organizare:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova – Insp. Felicia Georgescu, Insp. Sorin Bucur 

 Palatul Copiilor Municipiului Ploieşti – Director Prof. Constanţa Vică 

 Casa de Cultură „I.L.Caragiale”a Municipiului Ploieşti – artist plastic Marilena 

Ghiorghiţă 

 Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Ploieşti 

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 32 Ploieşti – Director Prof.Gabriela Barbu 

 Aflat la a cincea ediţie, proiectul a demarat la începutul lunii aprilie 2014 prin constituirea 

echipei de lucru şi redactarea proiectului în urma analizei SWOT. Regulamentul a fost revizuit şi 

îmbunătăţit de pe baza experienţei acumulate la ediţiile anterioare, dar şi a sugestiilor venite de la 

parteneri.S-au încheiat acordurile de parteneriat în vederea organizării şi derulării proiectului şi a fost 

lansată invitaţia de participare către şcolile din ţară. În acest scop echipa de proiect a postat 

regulamentul de participare pe site-urile www.didactic.ro, http://scoalararesvoda.scoli.edu.ro, 

http://ssmprahova.ro şi www.mateinfo.ro.  

 De asemenea popularizarea proiectului s-a făcut şi prin distribuirea regulamentului şi a 

invitaţiei prin e-mail pe adresele şcolilor şi colegilor din ţară, parteneri educaţionali în ediţiile 

anterioare. Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: secţiunea I–concurs de referate ştiinţifice, 

secţiunea II – concurs de referate-eseu şi secţiunea III–concurs de creaţie plastică cu tema „Motivul 

geometric în arta populară românească”. 

      În perioada 20 aprilie - 7 iunie au fost colectate fişele de înscriere, lucrările pentru cele două 

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

coordonatori ai elevilor şi s-a întocmit baza de date. De asemenea s-au realizat, tipărit şi semnat 

diplome de participare pentru elevi şi cadrele didactice coordonatoare, diplome de organizator, de 

evaluator, premii şi menţiuni.  

 În perioada 9-12 iunie au fost selectate conform criteriilor stabilite în regulament, cele mai 

bune lucrări la secţiunea III care au fost evaluate de către juriul special constituit pentru aceasă 

secţiune. S-au acordat premii I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă şi cicluri de învăţământ. Cu 

toate lucrările selectate  organizatorii au realizat o expoziţie inaugurată pe 13 iunie. De asemenea au 

fost jurizate lucrările participante la secţiunile I şi II. Juriul constituit pentru acestă secţiune a acordat 

premii I, II, III şi menţiuni pentru referate ştiinţifice, eseuri şi prezentări PPT. Au fost selectate cele 

mai reuşite dintre lucrările cu participare indirectă de la secţiunea II în vederea prezentării acestea în 

cadrul simpozionului, alături de lucrările cu participare directă şi a celor premiate. Pe 11 iunie a fost 

http://www.didactic.ro/
http://scoalararesvoda.scoli.edu.ro/
http://ssmprahova.ro/
http://www.mateinfo.ro/
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filmată la şcoala „Rareş Vodă” emisiunea „Şueta”, realizată de d-na Luiza Rădulescu Pintilie, şi 

difuzată vineri 13 iunie la Prahova TV având tema „Zilele Şcolii, sărbătoarea devenirii” unde au fost 

promovate activităţile desfăşutate în fiecare an în cadrul acestui proiect. Un articol pe această temă a 

apărut şi în ziarul Prahova. 

Pe 13 iunie 2014 a avut loc deschiderea festivă a concursului la CCD Prahova. Au fost 

primiţi participanţii, invitaţii din partea ISJ Prahova, Casei de Cultură „I.L.Caragiale” Ploieşti, 

Palatului Copiilor, din partea conunităţii şi presei locale. A fost inaugurată expoziţia de creaţii 

plastice în care au fost prezentate lucrările premiate. Sesiunile de referate s-au desfăşurat la Şcoala 

„Rareş Vodă” pentru gimnaziu şi la Colegiul „Spiru Haret”pentru liceu, conform programului 

anunţat anterior. Au fost susţinute lucrările cu participare directă de către elevii propunători, alături 

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

PPT de un grup de elevi ai şcolilor în urma unei documentări temeinice asupra lucrărilor respective 

 

Statistica de participare este următoarea: 

       Număr lucrări participante pe secţiuni: 

  

 

 

 

 

 

 

 Număr de participanţi pe secţiuni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 18 iunie – 11 iulie au fost expediate diplomele şi acordurile de parteneriat. S-au 

realizat de asemenea albumul foto şi portofoliul activităţii. În scopul promovării proiectului, în 

prioada iulie – august expoziţia realizată în cadrul concursului a fost găzduită de Casa de Cultură 

„I.L.Caragiale” Ploieşti, iar  septembrie de Palatul Copiilor Ploieşti. Proiectul a fost diseminat şi în 

cadrul unei activităţi a ISJ Prahova.  

Începînd cu luna septembrie 2014 şi până în decembrie 2014 referatele prezentate la ediţia a 

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

cod ISSN. 
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MATEMATICA RECREATIVĂ 
 
Elev :Alexandru Daniela, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Ion Dumitrache 

 

Matematica recreativă include o multitudine de jocuri 

matematice şi poate fi extinsă ca noțiune şi pentru puzzle-urile şi 

problemele de logică sau deducție. Nici chiar unele dintre cele mai 

interesante probleme din această arie nu necesită cunoştințe de 

matematică avansată. 

      Cea mai importantă contribuție pe care o aduce acest 

domeniu este faptul că stimulează curiozitatea şi inspiră dorința de 

aprofundare în studii ulterioare. 

Pătratele magice 

Un pătrat magic de 

ordinul n este un aranjament 

de n2 numere, de obicei 

numere naturale sau întregi, 

distincte, astfel încât numerele de pe linie, de pe coloană şi pe 

diagonală, însumate dau acelaşi număr. Suma constantă de pe 

fiecare linie, coloană sau diagonală se numeşte sumă magică şi 

depinde numai de valoarea n, ea putând fi calculată astfel: M(n) 

= \frac{n^3+n}{2}. Careurile magice au o istorie îndelungată, 

fiind prezente într-o multitudine de variante, pe toate continentele 

Terrei. De aceea sunt considerate cele mai cunoscute elemente de 

matematică recreativă. 

 

Dots 

Tabla de joc este formată dintr-o grilă dreptunghiulară de puncte. 

Fiecare jucător trebuie să unească cu o linie orizontală sau verticală 

două dintre punctele pe grilă. Scopul este să formeze pătrățele cu latura 

de o unitate. Jucătorul care trasează a patra latură a unui astfel de pătrat 

primeşte un punct şi trebuie să mai facă o mutare. 

     Jocul se termină atunci când toate mişcările s-au epuizat şi nu 

mai pot fi unite puncte de pe tabla de joc. Câştigător este cel care a 

acumulat cele mai multe puncte. 

GO 

Joc pur de inteligență, mai complex şi se spune adesea, mai 

interesant decât toate celelalte jocuri, Go-ul este în acelaşi 

timp unul dintre cele mai vechi sporturi ale minții practicate 

de om. 

      Calitățile GO-ului sunt incontestabile şi cel mai 

pregnant mod de a le scoate in evidență este comparația cu 

şahul, alt joc care face cinste inteligenței umane, dar care, 

deşi mult mai răspândit astăzi decât GO-ul, este depăşit de 
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acesta din urmă din mai multe puncte de vedere.  

Puzzle-uri matematice 

 

Tangramul 

Tangram este un joc foarte vechi, asemănător cu puzzle-ul, moştenit 

de la chinezi. Este format dintr-un pătrat, împărțit în 7 figuri 

geometrice din care se decupează cele 7 piese – numite tan-uri (2 

triunghiuri mari, unul mediu şi 2 mici, un paralelogram şi un pătrat). 

Diferența dintre Tangram şi un puzzle normal este că, în timp ce la 

puzzle piesele sunt aşezate într-un singur fel, după un anumit model, 

la Tangram modelele sunt infinite – poți aşeza piesele cum vrei, 

rezultând tot felul de figuri: flori, siluete, obiecte, etc. 

         Evident, sunt şi câteva reguli în aşezarea pieselor după tehnica 

Tangram: figurile se aşează una lângă alta, fără a se suprapune şi trebuie să le folosim pe toate.  

 Exemple tangram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul Rubik 

Este, poate, cel mai faimos puzzle. Un cub de plastic de câțiva 

centimetri, secționat pe fiecare direcție în câte trei "felii" astfel încât să se 

obțină 27 cuburi mai mici, dintre care numai 26 sunt vizibile. Fiecare față 

este colorată altfel decât celelalte şi se poate roti în jurul axului ei central. 

Rotind de câteva ori la întâmplare feliile cubului, culorile "difuzează" rapid, pierzându-se într-un 

mozaic aparent incontrolabil în care numai cuburile din centrul fețelor mai amintesc de culoarea 

inițială. 
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Cea mai populară metodă de dezlegare a Cubului Rubik este aceea care implica  rezolvarea cubului 

nivel cu nivel, în care întâi se rezolvă un nivel, cel de sus, apoi cel median, şi în cele din urmă şi cel 

de la bază. Rezolvarea jocului Cubul Rubik nivel cu nivel poate fi făcută în mai puţin de un minut 

de o persoană învăţată cu algoritmul. 

Cele mai complicate sunt: 

 

Curiozitati 

 Numărul de cuburi Rubik vândute la nivel mondial îl egaleaz ă pe cel al exemplarelor de 

carţi vândute din faimoasa serie "Harry Potter“- circa 350 milioane de bucăţi. 

 Cel mai scump cub Rubik din lume, in mărime naturală, este realizat din ametiste de 22,5 

karate, rubine de 34 karate şi smaralde de 34 karate, toate bătute in aur de 18 karate. 

Preţiosul cub Rubik a fost evaluat la circa 1,5 milioane dolari. 

 Numărul de combinaţii care pot rezulta rotind obiectul este impresionant!- circa 43 de 

miliarde. 

 Feliks Zemdegs a reuşit să îl rezolve în incredibilul timp de 5.66 secunde! 

 Recordul de cuburi rezolvate în 24 de ore este de 4.786 cuburi. 

Poliminouri 

Un polimino este o figură convexă formată din pătrate vecine pe câte o latură, astfel încât o tură le 

poate parcurge în întregime. 

 

 

Sudoku 

Sudoku este un joc în formă de grilă inventat în 1979 şi inspirat de pătratul 

latin. Scopul jocului este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9 

respectând anumite condiții, cu unele cifre fiind de la început dispuse în 

grilă. Interesul jocului consistă în simplitatea regulilor sale şi în 

complexitatea soluțiilor sale.   
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 THALES DIN MILET 
 

Elev: Drăghici Nicoleta, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială nr.24, Bucureşti 

Profesor îndrumător: Corina Băciucu 

         

Milet a fost un oraş antic grecesc situat pe coasta 

de vest a regiunii Anatolia, Turcia. A devenit unul dintre 

cele mai înfloritoare oraşe greceşti din Asia Mică, mare 

centru comercial şi cultural. În secolele VII-VI î.Hr., 

Miletul a fost unul dintre principalele metropole, 

întemeind numeroase colonii pe țărmurile Pontului 

Euxin ( Histria,  Tomis, etc) şi pe țărmul Mediteranei 

răsăritene.La sfârşitul secolului al VI-lea î.Hr. a căzut, 

împreună cu celelalte oraşe greceşti din Asia Mică, în 

stăpânirea regatului persan. Miletul s-a aflat în fruntea 

răscoalei antipersane a oraşelor ioniene din Asia Mică 

(500 î. Hr.). A fost distrus de perşi în 494 î.Hr., dar în 

urma victoriilor greceşti din timpul războaielor medice, 

Milet s-a eliberat de sub stăpânirea pesană şi a fost 

refăcut, devenind în secolele IV-II î.Hr., unul dintre 

principalele centre comerciale, ale artei şi culturii 

elenistice. 

Thales (624-548 î.e.n) avea strămosi fenicieni. 

Thales a murit la o vârsta înaintată, în timpul unor 

manifestări sportive, din cauza unor călduri excesive.  

Pe mormântul său este o inscriptie care spune:         

 

"Aici, într-un mormânt strâmt, zace marele Thales;  

totuşi renumita sa întelepciune a ajuns la ceruri". 

 

Deşi nici una dintre scrierile lui nu a fost gasită, cunoastem munca sa din scrierile altora.  

Neatent Thales, de tânăr, a avut o reputaţie de împrăştiat şi delăsător pentru că era mereu distrat şi 

pierdut în gânduri. 

Se povesteşte că odată, ieşind de acasă însoţit de o bătrână ca să observe stelele, căzu într-o 

groapă şi strigătele sale de ajutor făcură pe bătrână să-i spună: 

„Cum vrei să ştii ce-i în cer, Thales, când nu eşti în stare să vezi ce-i la picioarele tale ? 

  

Revanşa 

Astfel de întâmplări trezeau hohotele de râs ale concetăţenilor săi, care îl socoteau un ratat. 

Poate şi pentru că se simţea rănit în amorul propriu de toate aceste sarcasme, Thales şi-a băgat în 

cap să le arate tuturor că, dacă vroia, ştia şi el să câştige bani. Şi, împrumutându-se, probabil de la 

tatăl său, care era un negustor avut, a cumpărat toate teascurile de ulei de măsline care se aflau 

atunci. Fiind iarnă, preţurile lor, din cauza cererii mici, erau scăzute. Dar Thales, un studios şi un 

cunoscător în astronomie, prevăzuse un an bun şi o recoltă de măsline bogată, care, la momentul 
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oportun, avea să ridice valoarea investiţiilor sale. Şi în toamna care a urmat, el a putut să impună 

clienţilor preţurile pe care le voia. Astfel, şi-a luat o frumoasă revanşă asupra acelora care îşi 

bătuseră joc de el; a strâns o avere frumuşică şi s-a consacrat apoi pe deplin studiilor. 

 

Inteleptul 

Thales era un om cu o fire liniştită şi blândă, care cauta să-i înveţe pe oameni cum să 

raţioneze corect şi nu se indigna atunci când ei nu-l înţelegeau şi îl luau în râs. Pentru ei a fost o 

mare surpriză când au văzut într-o zi că ceilalţi greci l-au pus, alături de Solon, pe lista celor Şapte 

Întelepţi. 

Cetăţenii Miletului nu observaseră că aveau în persoana lui Thales un concetăţean atât de 

ilustru şi de important. O singură dată au bănuit asta: atunci când el a prezis eclipsa de soare din 28 

mai 585 î.Hr., care s-a petrecut într-adevăr. Dar, în loc să-l admire, puţin a lipsit să-l acuze de 

vrăjitorie. 

 

Spiritual 

Thales era un om spiritual, un precursor al lui Socrate în abilitatea de a-i combate pe alţii cu 

răspunsuri ce li se păreau tuturor proştilor doar nişte glume; aceştia îşi închipuiau că a fi serios 

înseamnă a fi şi îngâmfat şi arogant. 

Când a fost întrebat care este lucrul cel mai greu pentru un om, a răspuns: ”Să te cunoşti pe 

tine însuţi”. Şi când l-au întrebat ce era Dumnezeu, a răspuns: ”Cel ce nu are nici început şi nici 

sfârşit”, definiţie încă şi mai pertinentă după ce au trecut de atunci peste 2500 de ani. 

La întrebarea în ce constă, pentru un om virtuos, dreptatea, a dat următoarea replică: ”Să nu 

faci altora ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie”. Şi aici l-a anticipat cu 600 de ani pe Iisus. 

Familia 

Unii spun că s-a căsătorit şi a avut un fiu, pe Cybisthos; alţii însă afirmă că a rămas 

neînsurat şi a adoptat pe fiul surorii sale, iar când era întrebat de ce nu are copii, el răspundea: 

„Pentru că iubesc copiii”. 

Se povesteşte că, atunci când mama sa încerca să-l silească să se însoare, el îi răspundea că 

nu e încă timpul, iar când nu mai era în floarea tinereţii, la insistenţele mamei sale, el răspunse că a 

trecut timpul.  

Sofo 

Milesienii îl numeau pe Thales sofo, adică înţeleptul, fie chiar şi cu o uşoară intenţie de 

blândă ironie. El a demonstrat că este aşa în sensul cel mai strict al cuvântului, nesupărând pe 

nimeni, mulţumindu-se cu puţin şi ţinându-se departe de orice politică. Asta nu l-a împiedicat să fie 

prieten cu Trasibul, conducătorul Miletului, care trimitea deseori după el pentru că îl încânta 

conversaţia sa. 

Microbist 

Singurul lucru care-l făcea să uite şi de filosofie era sportul. Paşnicul, distratul, sedentarul Thales era 

un înverşunat microbist; nu pierdea nici un spectacol de pe stadion. Şi a murit foarte bătrân, în timpul unor 

întreceri atletice, poate zdrobit de durere când a văzut că pierde “echipa sa favorită”. 

      

Aritmetica nu era un obiect de studiu la îndemâna oricui. Ocupându-se cu cercetarea proprietăților 

numerelor naturale, ea era domeniu de studiu pentru filozofi şi matematicieni. Tradiția spune că bazele ei au 

fost puse de Thales din Milet. Înainte de a deveni matematician şi filozof,  el a fost negustor. Această 

ocupație l-a făcut să călătorească mult în Egipt şi astel a cunoscut metodele de calcul folosite de scribii de 
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acolo. Se pare că nu a fost prea încântat de calculele şi justificările matematice ale egiptenilor; la orice 

întrebare pusă în legătură cu modul de obținere a calculelor, primea un singur răspuns: ”Aşa se face!”, de 

multe ori fiind înşelat la negoț. Întors în Grecia, Thales a hotărât să cerceteze ”de ce se face aşa”, să studieze 

aritmetica, preocupându-se de raționamentul matematic corect şi argumentat, adică să folosească gândirea 

logică ca să stabilească orice adevăr şi proprietate legate de numere sau de figurile geometrice. În domeniu 

matematicii, Thales a adus geometria în Grecia, teoremele geometrice elaborate de el au constituit temelia 

matematicii grecesti.  

 

Thales a demonstrat că:  

1. un cerc este împărtit în două părti egale de diametru 

2. unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale 

3. unghiurile opuse la vârf sunt egale 

4. un triunghi este determinat dacă sunt date o latură si unghiurile adiacente ei 

5. unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept. 

 

Teorema patru este asociată cu realizarea practică a măsurării distantei dintre vasele de pe mare. 

A măsurat înălţimea piramidelor din Egipt folosind umbrele (a determinat momentul zilei în care 

umbra noastră este egală cu înăltimea).  

  Thales a fost primul care a determinat cursa Soarelui de la un solstitiu la celalalt si a declarat că 

mărimea Soarelui ar fi a 720–a parte din Cercul Solar, si mărimea Lunii ar fi aceeasi fractie din Cercul 

Lunar. El a studiat miscarea stelelor din Carul Mic după care navigau fenicienii. El a prezis eclipsa de soare 

din 184 î.Hr. folosind cercetările si cunostintele dobândite de la preotii babilonieni. Se spune ca el a 

descoperit cele patru anotimpuri ale anului si l-a împărtit în 365 de zile.  

El a fost fondatorul filosofiei grecesti.  

Ca filozof, Thales susţinea că pretutindeni în lume este viaţă şi mişcare, iar izvorul lumii întregi, 

elementul ei primordial este apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumea, după Thales, este unică, materială, nesfârsită şi în veşnică prefacere. 
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SUDOKU, O FRUMUSEŢE  A MATEMATICII 
 

Elevi: Luiza Dobre & Alexandru Ilie, clasa a XI-a 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Prof. Ion Badea 

                                     

Motto :"Deşi, după tot efortul pe care l-am dat pentru rezolvarea acestei 

                                              probleme, am fost obligaţi să recunoaştem că un astfel de aranjament 

este absolut imposibil, deşi nu putem să dăm o demonstraţie riguroasă" 

 Sudoku este un joc similar cu cele jucate 

în secolul 18, numite pătrate magice. În 

matematică, un pătrat magic de ordinul n este o 

aranjare de n² numere într-un pătrat, în aşa fel 

încât toate numerele n din aceeaşi coloană, rând 

sau diagonală să dea adunate aceeaşi constantă. 

 Grila jocului este un pătrat de nouă p 

enouă căsuţe, subdivizat în tot atâtea pătrate 

identice, numite regiuni (vedeţi figura). Regula 

jocului este simplă: fiecare rând, coloană sau 

regiune nu trebuie să conţină decât o dată cifrele 

de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare 

ansamblu trebuie să conţină cifrele de la unu la 

nouă o singură dată.  

 Profesorii recomandă practicarea jocului 

Sudoku ca antrenament pentru gândirea logică. 

Nivelul de dificultate poate în acest caz să fie 

adaptat publicului. 

 

 

Istoric 

În 1782, matematicianul elveţian Leonhard Euler îşi imaginează 

următoarea problemă într-o grilă. Unii atribuie paternitatea Sudokului 

elveţianului, cu atât mai mult cu cât munca lui Euler consista în studiul 

pătratelor latine şi teoria grafurilor. 
 
 

 

Numărul de grile complete posibile 

  

Gordon Royle indică faptul că două rezolvări sunt considerate ca fiind diferite dacă nu pot fi 

transformate una înalta (sau invers) cu ajutorul unei combinaţii a operaţiilor următoare: 

 

1. permutări de 9 numere 

2. schimbarea rândurilor cu coloanele (transpoziţie) 

3. permutarea liniilor într-un singur bloc 

4. permutarea coloanelor într-un singur bloc 

5. permutarea blocurilor pe un rând de blocuri 

6. permutarea blocurilor pe o coloană de blocuri 

7. Se remarcă analogia cu operaţiilematricialeîn algebra lineară. 
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Algoritmul de găsire a soluţiilor 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <conio.h> 
 

using namespace std; 
ifstream f ("sudoku.in"); 
ofstream g ("sudoku.out"); 
intst[9][9]; 
 
void read() 
{ 
for (int i = 0; i < 9; i++) 
  for (int j = 0; j < 9; j++) 
   f >>st[i][j]; 
} 
 
void write() 
{ 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
  for (int j = 0; j < 9; j++) 
  {   

cout<<st[i][j] << " "; 
   switch (j) 
   { 
   case 2: 
    case 5: 
     cout<< " "; 
     break; 
    default: 
     break; 
   } 

} 
  cout<<endl; 
  switch (i) 
  { 
  case 2: 
   case 5: 
    cout<<endl; 
    break; 
   default: 
    break; 
  }  

} 
}   
 
bool valid(int k, int l, int x) 
{ 
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 // Folosit in coloana 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
  if (st[i][l] == x) 
   return false; 
 
// Folosit in linie 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
  if (st[k][i] == x) 
   return false; 
for (int i = 0; i < 3; i++) 
  for (int j = 0; j < 3; j++) 
if (st[i + (k - k % 3)][j + (l - l % 3)] == x) 
    return false; 
return true; 
} 
 
boolsolutie(int&i, int&j) 
{ 
 for (i = 0; i < 9; i++) 
  for (j = 0; j < 9; j++) 
   if (st[i][j] == 0) 
    return true; 
 return false; 
} 
 
void tipar() 
{ 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
  for (int j = 0; j < 9; j++) 
  { 
  g <<st[i][j] << " "; 
   switch (j) 
   { 
   case 2: 
    case 5: 
     g << "  "; 
     break; 
    default: 
     break; 
   } 
  } 
g <<endl; 
switch (i) 
  { 
   case 2: 
   case 5: 
    g <<endl; 
    break; 
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   default: 
    break; 
  } 
 } 
} 
 
boolbk() 
{ 
int i, j; 
if (!solutie(i, j)) 
  return true; 
for (int x = 1; x <= 9; x++) 
 { 
  if (valid(i, j, x)) 
  { 
   st[i][j] = x; 
if (bk()) 
    return true; 
st[i][j] = 0; 
  } 
 } 
return false; 
} 
 
void main() 
{ 
read(); 
 cout<< "Puzzle-ul tau este:" <<endl; 
 write(); 
 if (bk()) 
  tipar(); 
 else 
  cout<< "Nu are solutie!"; 
 _getch(); 
} 
 Prin acest algoritm, printre multe alte probleme, se poate rezolva şi Sudoku. Acesta atribuie câte un 

număr căsuţelor goale, verificând dacă se repetă numărul respectiv pe linie sau coloană. 
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PLEDOARIE PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ 
 

Elev: Ştefania Prisacariu, clasa a XI-a 

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani, jud. Botoşani 

Profesor îndrumător: Adriana Maxiniuc 

 

Pilon important al ştiinţelor, Matematica ocupă un rol fundamental în toate domeniile 

activităţii umane, de la viaţa de zi cu zi până la cele mai avansate tehnologii. De aceea este 

important ca ea să fie accesibilă unor cercuri cât mai largi.  

În edificiul ştiinţelor fundamentale, cea mai veche dintre ştiinţe – alături de astronomie, şi cu 

rădăcini adânc înfipte în necesităţile reale ale omului – plurivalenta şi 

omniprezenta matematică se bucură de o atenţie specială şi datorită 

inepuizabilului ei potenţial formator. Prin esenţa sa logic-deductivă, 

matematica poate contribui eficient la formarea spiritului aplicativ şi 

la educarea gândirii practice a elevilor, însă necesită lucru intens, 

efort şi muncă continuă atât din partea elevului cât şi a profesorului. 

În ceea ce priveşte profesiunile, se poate spune că nu există 

domeniu de preocupare în care matematica să nu fie 

necesară, ba chiar în majoritatea categoriilor de 

calificare ea a devenit indispensabilă. 

Privită mai de aproape, înţeleasă şi 

îndrăgită, cultivarea matematicii este o sinteză a unui complex de calităţi intelectuale, morale, etice 

şi estetice. Ea nu este numai gândirea raţională, ci chiar şi sensibilitatea artistică; ea răspunde celor 

mai diverse cerinţe spirituale ale omului. În competiţia intelectuală de rezolvare a unei probleme 

matematice, de exemplu, te poţi angaja cu plăcere şi vioiciune, cu bucurie chiar.  

În viaţa de zi cu zi, matematica a apărut din necesităţi practice, mai întâi ca meşteşug (dacă ne 

gândim la vechii egipteni), şi a evoluat continuu, ca artă (arta cunoaşterii, arta descoperirii, arta de a 

„depăşi, prin lucrul inteligenţei, cunoaşterea directă”, specifică mai ales pitagoricienilor) şi mai 

târziu, ca ştiinţă pură. Tendinţa de trecere a matematicii de la ştiinţa aplicată la cea teoretică s-a 

observat încă din antichitate şi s-a accentuat de-a lungul timpului, multe din descoperirile 

matematice datorându-se necesităţii rezolvării unor probleme practice din domeniul fizicii, al 

tehnicii etc. Astfel, au apărut ramuri relativ tinere ale cunoaşterii precum cibernetica, informatica 

care au revoluţionat progresul omenirii. 

Dacă timp de peste două mii de ani, o oarecare familiarizare cu matematica a fost privită ca 

parte indispensabilă a înzestrării intelectuale a unei persoane culte, în prezent matematica nu-i mai 

poate fi străină nimănui, această disciplină, datorită gradului înalt de abstractizare, fiind singura 

capabilă să stabilească legături între probleme din domenii diferite care pot avea acelaşi model 

matematic. Se poate afirma că matematica şi-a câştigat rolul de disciplină-nucleu pentru cercetarea 

ştiinţifică, ea oferind  instrumente performante de investigaţie pentru multiple domenii ale realităţii. 

„Dacă în viaţa noastră, zi de zi, nu ne putem despărţi de poezie şi artă, cu atât mai puţin ne 

putem înstrăina de matematici. În afară de socotelile zilnice, de număratul banilor pentru tramvai 
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sau autobuz, de numerele de telefon şi de celelalte numere care nu lipsesc aproape din niciuna 

dintre conversaţiile noastre, matematicile au pătruns, ca aerul, în toate formele vieţii moderne. 

Toate obiectele care ne atrag atenţia îşi exprimă forţa sau frumuseţea prin forme, prin volume, prin 

proporţii sau prin metode care ascund vechiul în îmbinări noi.” 

Matematica însă are reputaţia de disciplină aridă şi inaccesibilă şi, din păcate, mulţi elevi au 

această idee preconcepută. Datorită acestei optici deformate ce caracterizează de multe ori greşit 

matematica cu epitete ca cenuşie şi absconsă, a fost şi este mereu nevoie de o vastă şi titanică 

muncă depusă de profesorul de matematică cu măiestria sa pedagogică şi dăruirea sa zilnică. Gustul 

pentru matematică se formează cel mai uşor în anii de şcoală. De aceea, lecţiile şi activităţile 

complementare sunt esenţiale în deprinderea modului de gândire matematic, în dezvoltarea 

abilităţilor de calcul şi raţionament dar şi în dezvoltarea capacităţilor de comunicare a elevilor.  

Matematica se învaţă pentru a face ceva cu ea, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa 

care a pătruns în aproape toate domeniile de cercetare şi care îşi aduce o importantă contribuţie la 

dezvoltarea tuturor ştiinţelor. De asemenea, învăţarea matematicii nu se poate rezuma la simpla 

asimilare de cunoştinţe, ci trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un 

antrenament permanent al gândirii. Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi 

şi capacităţi necesare în activitatea matematică, 

care devin utile în activitatea practică a omului. 

Ca ştiinţă exactă matematica dezvoltă o 

serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a face 

analogii, a analiza o problemă, a o descompune în 

probleme mai simple etc. Ordinea de rezolvare a 

unui exerciţiu, a unei probleme disciplinează 

gândirea şi aceasta poate deveni o trăsătură a 

personalităţii omului. În plus, practic, elevii ar 

trebui să poată aplica în viaţa de zi cu zi cunoştinţele teoretice dobândite la acest obiect de studiu 

(să ştie să compare suma înscrisă pe facturile de utilităţi cu consumul real, să ştie să calculeze cât 

parchet le e necesar pentru o cameră a locuinţei, să ştie să determine aria unui anumit teren, să ştie 

să calculeze câtă gresie şi faianţă le e necesară pentru o baie etc.). 

 Elevii trebuie să înţeleagă şi să aplice noţiunile întâlnite în matematică: conceptul de funcţie 

are un mare rol în toată ştiinţa ca şi în viaţa de zi cu zi (recoltatul cerealelor se face în funcţie de 

starea vremii, rezultatul obţinut de un elev la examen este în funcţie de efortul depus etc.), 

convergenţa unui şir de temperaturi măsurate la momente succesive de timp, probabilitatea de a 

câştiga la un joc de noroc este infimă, elemente de calcul financiar (dobânda, TVA-ul, amortizări de 

investiţii, profitul, tipuri de credite, bugetul ş.a.), fenomene care pot fi investigate şi descrise după 

reguli precise, exprimabile prin ecuaţii, studii statistice ce determină previziuni privind evoluţia 

viitoare a fenomenelor, derivata care se întâlneşte oriunde interesează rata vreunei schimbări 

(studiul vitezei de deplasare a unui mobil, vitezei de variaţie a temperaturii unui corp sau a 

intensităţii curentului electric) sau determinarea extremelor (problemele de maxim şi minim care 

„idealizează o înclinaţie a naturii şi a noastră înşine de a obţine efecte optime cu eforturi minime” 

G. Polya), creşterea exponenţială, spirala logaritmică etc. 

Mi-au fost de mare folos experienţele acumulate în urma activităţilor desfăşurate în cadrul 

proiectelor educaţionale interdisciplinare: „Matematica – o provocare”, „Matematica între teorie şi 

practică”, „Matematicieni români de seamă”,  „Incursiune în lumea ştiinţei” iniţiate şi derulate în 
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şcoala noastră pentru a evidenţia elevilor importanţa matematicii în formarea unei gândiri coerente, 

rapide, analitice, practice şi eficiente, precum şi legătura de necontestat a matematicii cu celelalte 

discipline reale sau umaniste. Desfăşurarea activităţilor („Matematica şi arta”, „Numărul de aur”, 

„Matematica în imagini – expoziţie de postere”, „Dan Barbilian – fereastră de înţelegere a lui Ion 

Barbu”, „Matematica şi fizica”, „A fi elev din perspectiva statisticii matematice”, „Tânărul 

investitor”, „Matematica şi muzica”, „Istoria matematicii”, „Geografia în coordonate matematice”, 

„Matematica şi calculatorul”, „Bio-matematica”, „Sudoku – puzzle logico-matematic”, 

„Matematicieni români de seamă – sesiune de comunicări ale elevilor” ş.a.) din cadrul acestor 

proiecte au avut în plus un rol deosebit în dezvoltarea capacităţilor de comunicare a grupurilor de 

elevi provenind din aceeaşi clasă dar şi din clase / nivele diferite. 

Proiectele au avut ca scop stimularea motivaţiei pentru studiul matematicii ca domeniu 

relevant pentru viaţa socială şi profesională şi au dus la îmbunătăţirea comunicării / cooperării între 

noi, elevii implicaţi dar şi între elevi şi profesorii de matematică, diminuarea ratei absenteismului la 

elevii din grupul ţintă (elevii claselor a IX-a şi a X-a) cu 50%, stimularea participării active a 

elevilor la învăţarea matematicii şi dezvoltarea personală, stimularea participării elevilor din grupul 

ţintă la programe de recuperare şi remediere şcolară, obţinerea unor note mai mari la disciplina 

Matematică, înţelegerea de către elevi a faptului că „matematica este totuşi o ştiinţă care poate fi 

învăţată”.  

Aş putea continua pledoaria pentru disciplina Matematică pe zeci de pagini. Cu siguranţă 

cheia reuşitei în învăţarea matematicii este un fenomen complex care nu poate fi cuprins într-o 

formulă. Pentru a nu fi dezarmaţi în faţa unei situaţii matematice noi, profesorul de matematică ne 

conduce spre strategii de rezolvare, ne înarmează zi de zi cu tehnici de abordare a problemelor, 

specifice gândirii matematice, fiind mereu în căutarea unor metode care să ne stârnească interesul, 

incitându-ne curiozitatea şi stimulându-ne creativitatea prin probleme potrivite nivelului nostru de 

cunoştinţe şi capacităţilor intelectuale specifice, ajutându-ne să gândim independent şi să căpătăm 

încredere în abordarea problemelor. Astfel, vom fi pregătiţi nu doar la matematică, ci vom avea 

capacitatea de a aborda cu succes situaţiile noi pe care le vom întâlni în viaţă. 

Bibliografie:  

[1] Didactica Matematică (Supliment al publicaţiei Gazeta Matematică) nr.1/2011 

[2] Florica T. Câmpan – Vechi şi nou în matematică, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1978 

[3] Nicolae Oprişiu - Olimpiada jocurilor raţionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984 
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MATEMATICA ÎN BUCĂTĂRIE 
 
Elevi: Constantin Mădălina & Dumitrescu Irina, clasa: a VI-a  

Şcoala Gimnazială „RareşVodă” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Ion Dumitrache  

 

Numerele naturale îşi au originea în cuvintele folosite pentru a număra obiecte, începând cu 

numărul unu. 

Primul pas important pentru abstractizare a fost folosirea numeralelor pentru reprezentarea 

numerelor. Acest lucru a dus la dezvoltarea unor sisteme de înregistrare a numerelor mari. De 

exemplu, babilonienii dezvoltaseră un sistem puternic bazat pe numerele de la 1 la 10. În Egiptul 

Antic există un sistem de numere cu hieroglife diferite pentru 1, 10 si toate puterile lui 10 până la un 

milion. 

NUMERE NATURALE 

În matematică, numerele naturale sunt numerele   întregi  strict pozitive (1, 2, 3, …). În alte 

contexte, de exemplu în teoria mulțimilor sau în teoria grupurilor, 0 este primul număr natural. 

Mulțimea tuturor numerelor naturale se notează de obicei cu N   (N îngroşat).  

 

 

 

 

 

NUMERE ÎNTREGI 

Numerele întregi sunt o mulțime compusă din numerele naturale {1, 2, 3, 4,...;}, împreună 

cu negativele acestora {−1, −2, −3, −4, ...} şi cu numărul zero. Mulțimea numerelor întregi se 

notează de obicei cu Z (Z îngroşat) , care provine de la cuvântul german Zahlen, "numere".  

 

 

 

 

NUMERE RAŢIONALE 

În matematică, un număr rațional (sau în limbaj mai puțin riguros, o fracție) este un număr 

real care se poate exprima drept raportul a două numere întregi, de obicei scris sub formă de fracție 

ordinară: a/b, unde b este nenul. Numele "rațional" nu provine de la "rațiune"="gândire", ci de la 

"rație"="raport".  

NUMERE REALE 

Mulțimea numerelor reale este alcătuită din mulțimea numerelor pozitive şi negative, cu 

oricâte zecimale (inclusiv cu un număr infinit de zecimale). Numerele reale sunt definite intuitiv ca 

fiind acele numere care sunt în corespondență unu-la-unu cu punctele de pe o dreaptă infinită: axa 

numerelor. Termenul de "număr real" a fost inventat după apariția noțiunii de "număr imaginar". 

Numerele reale pot fi raționale sau iraționale, algebrice sau transcendente, pozitive sau negative. 

Simbolul mulțimii numerelor reale este R.  
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APLICAŢIE PRACTICĂ 

MATEMATICA ÎN BUCĂTĂRIE  

Cel mai greu e să îţi aminteşti reţete atunci când te afli în faţă cu mai multe ingrediente şi 

încerci să găteşti. Atunci cînd cărţile de bucate nu îţi sunt la indemână şi nu ai nici un calculator să 

cauţi repede pe internet, bătranele calcule matematice şi câteva proporţii îţi pot fi de folos.  

E foarte uşor să ai reţeta în faţă şi să găteşti. Mai ales cand vine vorba de aluaturi sau 

prajituri unde pastrarea cantitatilor exacte este esentiala pentru reusita. Pe masura ce te obisnuiesti 

cu produsele de baza poti invata doar cateva proportii intre ingredientele importante ca sa poti gati 

usor si alte retete. Astfel, te vei elibera si de restrictiile retetelor si iti vei  pune in joc creativitatea. 

Ca sa iti eliberam creativitatea in bucatarie ti-am pregatit cateva proportii pentru preparate 

de baza. Pornind de la ele poti incerca o multime de gusturi si preparate noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paine: 5 parti apa/3 parti faina. Adica, la 500ml apa folosesti 300g faina. Va trebui sa adaugi 

sare cat 2% din cantitatea de faina si drojdie/praf de copt sau orice alt agent de restre in 

functie de painea pe care o faci. Vei avea nevoie de 1 lingurita de drojdie pentru fiecare 

500g faina. 

 Aluat de tarta/placinta: 3 parti faina/ 2 parti grasime/ 1 parte apa.  Singurele reguli 

importante:    grasimea trebuie sa fie foarte rece, iar aluatul trebuie lucrat cat mai putin.  

 Aluat de paste: 3 parti faina/ 2 parti ou. Cantareste oul ca sa poti echivala partile de faina 

necesare. Daca ai 100g ou vei folosi 150g faina. Poti tine cont si de faptul ca portia pentru o 

persoana se face dintr-un ou. 

 Biscuiti: 3 parti faina/ 2 parti grasime/ 1 parte zahar. Este reteta care se aplica la biscuitii 

simpli, dulci. In functie de alte adaosuri cum ar fi ciocolata, atunci zaharul va fi redus. 

 Clatite: 1 parte lichid/ 1 parte ou/ 0.5 parti faina. Poti adauga in compozitia de clatite orice 

iti doresti: arome, mirodenii. 

 Pandispan/ blat prajitura sau tort: 1 partefaina/ 1 parte grasime/ 1 parte ou/ 1 parte zahar. 

Felul in care combini ingredientele poate avea rezultate diferite. 

 Briose/ muffins: 2 parti faina/1 parte grasime/ 2 parti lichid/ 1 parte ou. La toate acestea se 

adauga praf de copt sau bicarbonat. 
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METODA REDUCERII LA ABSURD ÎN PROBLEME 

DE GEOMETRIE 
 

Elev: Râcă Alexandru Gabriel, clasa a IX-a 

Colegiul Tehnic „TraianVuia”, Galaţi 

Profesor îndrumător: Leica Valerica 

 

Henry Ford spunea că “Toţi cei care continuă să înveţe, rămân tineri”, căci pentru a-ţi 

îndeplini un vis important, trebuie să ai o hotărâre determinată şi o disciplină proprie care să te facă 

să rezişti tuturor încercărilor, să ai o viziune puternică, o putere de a persevera şi care trebuie să se 

înveţe în şcoală, alături de ceilalţi.  

Matematica este una dintre cele mai vechi ştiinţe care a cunoscut o dezvoltare puternică în 

perioada antichităţii. Una dintre cele mai importante activităţi ale matematicii este rezolvarea de 

probleme. A rezolva o problemă, spunea George Polya, înseamnă a găsi o ieşire dintr-o dificultate, de 

a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.  

Metoda reducerii la absurd este o metodă veche, folosită şi în geometrie pentru demonstrarea 

unor teoreme sau a unor probleme care au un caracter teoretic. Ea constă în a admite în mod 

provizoriu că propoziţia contradictorie a teroremei date este adevărată, apoi în baza unei asemenea 

presupuneri se deduc o serie de consecinţe care duc la un rezultat absurd, deoarece ele contrazic 

ipoteza problemei sau un adevăr stabilit mai înainte.  

În geometrie întâlnim teoreme şi probleme care nu au suficiente elemente pentru a putea pune 

în evidenţă, în mod direct, adevărul enunţat în concluzie. Atunci, se caută dovezi care să arate că 

propoziţia contradictorie a unei teoreme este falsă. Dacă acest lucru s-a arătat, pe baza legii terţului 

exclus putem spune că propoziţia dată este adevărată şi astfel problema noastră este demonstrată. 

Metoda reducerii la absurd este una din formele de demonstraţie indirectă, des utilizată în 

demonstrarea teoremelor sau în rezolvarea de probleme, mai ales în demonstrarea teoremelor 

reciproce. În matematică trebuie să te retragi în „ laboratorul gândirii” şi să încerci să găseşti calea 

cea mai bună a demonstraţiei.  

Pentru justificarea unei teoreme sau a unei probleme nu există o metodă ideală de redactare, 

dar pot fi daţi paşi care să uşureze demersul logic al unor demonstraţii: 

a) delimitrea ipotezei de concluzie şi scrierea corectă a fiecăreia; 

b) efectuarea figurii cât mai corect şi cât mai îngrijit poate fi de ajutor pentru o gândire clară şi 

poate da sugestii în modul de rezolvare a problemei; 

c) redactarea demonstraţiilor să se facă exersând pe probleme simple; 

d) pe întreg parcursul demonstraţiei să fie explicat clar şi corect raţionamentul, motivând 

fiecare etapă.  

Metoda reducerii la absurd are următoarele etape: 

1). Etapa negării concluziei: în această etapă se presupune că ceea ce aveam de demonstrat nu 

este adevărat. 

2). Etapa contrazicerii: plecând de la presupunerea făcută în etapa anterioară, printr-o serie de 

raţionamente logice, căutăm să ajungem la un rezultat care să fie în contradicţie cu un adevăr 

matematic, o axiomă, o teoremă demonstrată, ipoteza problemei, etc. 

3). Etapa de decizie: în această etapă se pune întrebarea “ De unde s-a ajuns la contradicţia din 

etapa a doua?”. Răspunsul este firesc, din presupunerea făcută la prima etapă, deci ceea ce trebuia 

demonstrat nu este adevărat. Atunci, concluzia este adevărată. 

Exemple ce pun în evidenţă metoda reducerii la absurd: 

1). Reciproca teoremei bisectoarei. Fie triunghiul ABC şi D un punct situat pe latura BC. Dacă 

AC

AB

DC

BD
 , atunci AD este bisectoarea unghiului BAC. 
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Demonstraţia. Presupunem că afirmaţia din concluzie ar fi falsă, atunci  vom considera că 

AD′ ar fi bisectoarea unghiului BAC.  Aplicând teorema bisectoarei pentru AD′ vom putea scrie: 

AC

AB

CD

BD


,

,
 

  Folosind relaţia din ipoteză vom obţine că : 

CD

BD

DC

BD
,

,

 . 

Cum punctele D, D′ sunt situate între punctele B şi C, rezultă că D coincide cu D′.   

Deci, AD este bisectoarea interioară a unghiului BAC. 

2). Dacă două drepte care sunt distincte se intersectează, atunci intersecţia lor conţine un 

singur punct. 

Demonstraţia. Presupunem că afirmaţia din concluzie ar fi falsă, atunci  am avea că prin 

punctele distincte A şi B ar trece două drepte distincte. Dar această afirmaţie contrazice axioma 

dreptei care spune că “ Prin două puncte distincte trece o singură dreaptă”.  

Deci, presupunerea făcută este falsă. 

          3). Teorema  lui Pithot ( enunţ parţial).  Fie ABCD un patrulater convex. Următoarele 

afirmaţii sunt echivalente: 

a)  Patrulaterul ABCD este circumscriptibil.  

b) Suma lungimilor a două laturi  opuse este egală cu suma lungimilor celorlalte două. 

Demonstraţie : “b) ⇒a)”  Fie ABCD un patrulater convex astfel încât AB+DC=AD+BC (1).  

           Va trebui să arătăm că ABCD este circumscriptibil.  

Presupunem că AB nu este paralel cu DC.  Fie {E}=AB∩DC . Deoarece ABCD este 

convex, B ∈(AE) şi C ∈(DE). Fie    cercul înscris în ∆AED.  Trebuie să arătăm că BC este tangentă 

la cercul  .  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

  Presupunem prin absurd că BC nu este tangentă la cercul    şi fie B’C’║BC, astfel încât  să 

fie tangentă la cerc în punctul T.  

 Deoarece patrulaterul AB’C’D’ este circumscriptibil,  aplicăm proprietatea  : 

AB’+DC’=AD+B’C’ (2) 

             Dacă scădem relaţiile (1) şi (2), rezultă că :  
AB+ DC- AB’- DC’= AD+ BC- AD- B’C’ 

(AB-AB’) + (DC-DC’) + B’C’ = BC 

BC= BB’+CC’ +B’C’. 

 Deci, lungimea  segmentului BC este egală cu lungimea liniei frânte de aceleaşi extermităţi, 

ceea ce este absurd. Rezultă ca BC este tangenta la cercul  .  

  

BIBLIOGRAFIE 
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PROPRIETĂŢILE TRIUNGHIULUI APLICATE ÎN 

PROBLEME DE GEOMETRIE 
 

Elev: Marin Elena, clasa aVI-a 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Daniela Badea 
                                                            Motto: „Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre 

toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii şi raţiunii.” 

Denis Diderot 

Numeroase personalităţi ale lumii au definit de-a lungul istoriei într-un mod sau altul matematica. 

Când spunem matematică, ne gândim la ştiinţa luată cu toate ramurile sale. Şi totuşi, cea mai “îndrăgită” 

dintre ramuri a fost geometria. Poeţi, matematicieni, filozofi,  istorici şi oameni de rând încercat-au de-

alungul timpului să ofere matematicii o definiţie exactă. Alţii doar au ridicat-o în slavă. Fiind „mama tuturor 

ştiinţelor” matematica a fost, este şi va rămâne cea mai de preţ ştiinţă din câte a cunoscut până acum mintea 

umană. Matematica face ilogicul să aibă logic, descoperă înţelesul din neînţeles şi, mai ales, oferă o uriaşă 

satisfactie morală. Este hrana fără de care mintea noastră s-ar stinge încet, dar sigur.  

 Şi noi, chiar dacă nu suntem nişte filozofi  „cu diplomă” sau matematicieni înţelepţi am încercat  să 

cultivăm pasiunea noastră pentru arta exactităţii. În acest referat vom vorbi desigur, după cum spune şi titlul, 

despre triunghiul în geometrie.  Mai cu chiu, mai cu vai, reuşit-am într-un sfârşit să dezlegăm o parte din 

misterul geometriei, şi anume: Prorpietăţile triunghiului. Apoi, ca să vedeţi cât de încântate am fost am 

aplicat aceste proprietăţi în probleme. Dar nu orice probleme, ci unele mult mai grele decât cele date la clasa. 

Nişte probleme „rupte din concret”, cu multă personalitate şi, vă asigur, sunt probleme pe care, rezolvându-

le, vă veţi încălzi creierul.  

 Să aruncăm un ochi peste problemele alese de noi, consultându-ne bineînţeles cu doamna dirigintă, 

care ne-a explicat anumite lucruri pe care nu le ştiam.  

 Rămâne de văzut! 

1. O condiţie necesară şi suficientă ca un triunghi să fie isoscel este ca bisectoarea exterioară a 

unuia dintre unghiurile sale să fie paralelă cu latura opusă. 

Rezolvare: 

" " Dacă (Ax este bisectoarea exterioară a A şi Ax BC , atunci 

ABC isoscel . 

1

Ax BC
A B (alt.int.)

AB secantă


 



2

Ax BC
A C (coresp.)

AC secantă


 


 

(Ax- bisectoarea exterioară a 1 2A A A   

 
B C ABC isoscel         

                " " Dacă (Ax bisectoarea exterioară a

A în ABC isoscel  atunci Ax BC . 

Fie (Ay bisectoarea interioară a unghiului A.  

Cum (Ax este exterioară a unghiului A  şi 

    0

ext intm A +m A =180  Ax Ay 1   

 În ABC isoscel (Ay bisectoare  Ay BC 2    

Din (1)  şi (2) Ax BC . 
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2. În triunghiul echilateral ABC se iau punctele: M BC,  Q AB, P AC,  astfel încât QM  AC 

şi MP  AB. 

a) Să se arate că AM  QP = {E / EA   EM}; 

b) QM+MP = constant. 

Rezolvare:  

   

   

   

(PQ AM={E}

AE EMQM AC
AQMP paralelogram

AP QMMP AB

AQ PM




 
  

 
 

 

 

   

0

0

QMB = BCA=60
Dar din QM AC

BQM = BAC =60

m m

m m


 



 

 

   

   

QB QM
MBQ echilateral AQ+QB=QM+ PM= latura triunghiului echilateral  

Dar şi AQ PM

 
  

 

 

3. Fie ABCD un patrulater convex şi E un punct interior segmentului AB astfel încât    EA BC  

şi    EB AD . Arătaţi că DCE  este echilateral dacă şi numai dacă

m( DAB) m( CBA)= 60 °  . 

Rezolvare: 
0" " DCE echilateral m( DAB) m( CBA)= 60     

(LLL)
(AD) (EB)

(AE) (BC)  EAD CBE  (1)

(DE) (EC)

 


   
 



 

     

 
   

0

1 2 3 0

1 30

2

Din  m E +m E +m E =180
  m E +m E =120
şi m E =60





 

     0 0

1 2 2 3Cum E C m C +m E =120 m =60ABC  

0Din (1) DAB ABC m( DAB)=m( ABC)=60    
0" " m( DAB) m( CBA)= 60 DCE echilateral    

   
LUL

(AD) (EB)

(AE) (BC)  EAD CBE ED CE (2)

DAB CBA)

 


     
 

  

     

           

0

1 2 3

0 0 0

3 2 1 3 2

1 2

m E +m E +m E =180

Din  m E +m C =120 m E +m E =120 m E =60   3

E E



 


 

 

   Din 2  şi 3  ECD echilateral.  

4. În triunghiul ABC notăm cu D şi E mijloacele laturilor AB resprectiv AC. Fie (Cx o semidreaptă 

astfel încât (Cx   DE={F}. Să se demonstreze că   AFC este drept dacă şi numai dacă [Cx este 

bisectoarea        
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 Rezolvare: 

" "  (Cx-bisectoarea C, iar D,E mijloacele laturilor (AB) şi 

(AC), Cx DE={F}   0AFC 90m  . 

    ş      (1); DE-linie mij.⇒DE   BC ⇒         ⇒

             ⇒         
  

 
 şi cum FE mediana în     , 

avem că                   ⇒         . 
 

" "   0AFC 90m   D,E mijloacele laturilor (AB) şi (AC), Cx

DE={F} (Cx-bisectoarea  C . 

   0 AC
AFC 90 AFC dreptunghic, EF  mediană EF= EC

2
m       

 1 2FEC isoscel F C  1    

   

   

1 1

1 2

DE  linie mijlocie în ABC ED BC F C  2

Din 1  şi 2  C C (Cx bisectoare.

   

  
 

Observaţie: Deomnstraţiile rămân valabile şi pentru (Cx- bisectoare exterioară. 

5. Fie triunghiul ABC, ascuţitunghic. Bisectoarea unghiului ACB întâlneşte înălţimea din B în M şi 

mediatoarea laturii BC în N (M N). Dacă P este punctul de intersecţie al înălţimii cu mediatoarea, 

atunci: 

a) Determinaţi natura triunghiului MNP 

b) Dacă BC=1 cm şi   0ACB 30m  determinaţi perimetrul 

patrulaterului EFCP şi natura acestuia (E şi F sunt picioarele 

înălţimii, respectiv mediatoarei)  

Rezolvare: 

a)    0În CFN avem  m FNC = 90  m FCN   (1)   

   

 

0În CEM avem  m EMN = 90  m ECM   (2)

Dar FCN ECM 3

 


 

       Din 1 , 2  şi 3   FNC EMN. Cum FNC PNM o.v.

PNM EMN PMN isoscel.

  

  
 

b) Cum PF este mediatoarea segmentului (BC) avem că PBC isoscel. Din ipotază rezultă că  

  0m BPC 60  , deci  PBC este echilateral. (EF) este linie mijlocie în  PBC, deci EF    PC; 

Deducem că EFCP este un trapez isoscel în care baza mică este congurentă cu laturile neparalele şi 

egală cu jumătatea bazei mari. 

EFCP EFCP

5
P 5FC P   

2
    

Bibliografie: 

1. T. Andreescu, I.V. Maftei, I.Tomescu-„Probleme de matematică date la concursurile din 

1983”, Editura Ştiinţifică, 1983 

2. Mihai Cocuz-„Culegere de probleme de matematică”, Editura Academiei, 1984 



30 

 

TRUCURI MATEMATICE 
 

Elevi: Stănescu  Alina & Niculae Andreea, clasa a V-a  

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător : Mihaela Gavriloiu  

 

Trucul 1: Cum aflăm în ce zi a săptămânii a fost o dată calendaristică? 

 

Folosim următoarele valori pentru fiecare lună din an: 

Ianuarie – 0 

Februarie – 3 (fiecare dată din luna februarie este cu 3 zile mai târziu decăt în luna ianuarie, 

deoarece ianuarie are 31 de zile – 31:7=4 rest 3) 

Martie – 3 (luna februarie are 28 de zile 28:7=4 rest 0; 3+0=3) 

Aprilie – 6 (31:7=4 rest 3;   3+3=6;   6:7=0 rest 6) 

Mai – 1 (30:7=4 rest 2;   6+2=8;   8:7=1 rest 1) 

Iunie – 4 (31:7=4 rest 3;  1+3=4;   4:7=0 rest 4) 

Iulie – 6(30:7=4 rest 2;     4+2=6;   6:7=0 rest 6) 

August – 2(31:7=4 rest 3;   6+3=9;   9:7=1 rest 2) 

Septembrie – 5(31:7=4 rest 3;    3+2=5;   5:7=0 rest 5) 

Octombrie – 0 (30:7=4 rest 2;    5+2=7:    7:7=1 rest 0)   

Noiembrie – 3(31:7=4 rest 3;     3+0=3;    3:7=0 rest 3) 

Decembrie – 5(30:7=4 rest 2;     3+2=5;    5:7=0 rest 5). 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la o dată calendaristică.  
Exemplu:  23 iunie 1986  

Pasul 2 : Numărul corespunzător lunii iunie este:  4 

Pasul 3: Numărul corespunzător zilei este: 23 

Pasul 4 : Luăm în considerare ultimele două cifre ale anului: 86 

Pasul 5 : Calculăm câtul împărțirii lui 86 la 4; rezultatul este: 21 
Pasul 6:  Adunăm cele 4 rezultate: 4+23+86+21=134 

Pasul 7: Calculăm restul împărțirii rezultatului la 7: 134:7=19 rest 1 
Restul vă spune ziua:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucul 2 

 

Pasul 1:Gândeşte-te la un număr . 
Pasul 2 : Dublează numărul la care te-ai gândit. 

Pasul 3: Adună 6 la rezultat. 

Pasul 4 : Împarte rezultatul la 2. 

Pasul 5 : Scade numărul la care gândit. 

Rezultatul este: 3 

Explicatia matematica:  

Notăm cu a numărul la care te-ai gandit. 

 

 

Duminică 0 

Luni 1 Joi 4 

Marți 2 Vineri 5 

Miercuri 3 Sâmbătă 6 
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Trucul 3 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la un număr . 

Pasul 2 : Scade 1 din numărul la care te-ai gândit. 

Pasul 3 : Înmulțeşte rezultatul cu 3. 
Pasul 4 : Adună 12 la rezultat. 

Pasul 5 : Împarte rezultatul la 3. 

Pasul 6 : Adună 5 la rezultat. 

Pasul 7 : Scade numărul la care te-ai gândit. 

 

Explicatia matematică: 

Notăm cu a numşrul la care te+ai gândit. 

 

Trucul 4 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la un număr  de trei cifre egale. Ex:111,222 etc. 

Pasul 2 : Adună cifrele numărului. 

Pasul 3 : Împarte numărul la care te-ai gândit la suma cifrelor sale. 

 

Rezultatul este 37. 

Notăm cu     numărul la care te-ai gandit. 

 

Trucul 5 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la un număr de trei cifre. 

Pasul 2 : Înmulțeşte numărul pe rând cu 7, 11 şi 13. 

 

Ce rezultat ai obţinut? 

Exemplu:  Dacă ne gândim la numărul 456 

Rezultatul este 456456 

 

Trucul 6 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la un număr de două cifre. 

Pasul 2 : Înmulțeşte numărul pe rând cu 3,7, 13 şi 37. 

 

Ce rezultat ai obţinut? 

Exemplu:  Dacă ne gândim la numărul 45 

Rezultatul este 454545 

 

Trucul 7 

 

Pasul 1 : Gândeşte-te la un număr de cinci cifre. 

Pasul 2 : Înmulțeşte numărul pe rând cu 11 şi 9091. 

 

Ce rezultat ai obţinut? 

Exemplu:  Dacă ne gândim la numărul 12345 

Rezultatul este 1234512345. 
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PROBLEMA IZOPERIMETRICĂ 

 

Elev: Chiriac Cosmin,clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Fitioneşti, jud. Vrancea 

Profesor îndrumător: Pogan Matei Ciprian 

 

    Problema izoperimetrică clasică datează încă din 

antichitate. Ea poate fi formulată după cum urmează: Dintre 

toate curbele plane închise având acelaşi perimetru (adică 

izoperimetre), care dintre ele (dacă există vreuna) închide un 

domeniu de arie maximă? Sau echivalent, dintre toate curbele 

plane închise, de o anumită arie, care dintre ele (dacă există 

vreuna) are perimetrul minim? 

    Legenda spune că prinţesa de origine feniciană Didona 

(sau Dido) cunoştea răspunsul la această întrebare. La moartea 

tatălui lor, Dido împreună cu fratele său Pygmalion au moştenit 

tronul. Didona s-a căsătorit cu un înalt dregător şi preot al lui 

Heracle, pe nume Sichaeus. Ca să pună mâna pe bogăţiile acestuia, 

Pygmalion l-a asasinat. Nu şi-a putut atinge însă scopul, pentru că Dido a încărcat într-ascuns 

averea lui Sichaeus pe mai multe corăbii şi a fugit pe mare, împreună cu alţi numeroşi fenicieni, 

care au urmat-o. Ajunşi pe coasta Africii, fugarii au cerut adăpost localnicilor. Aceştia le-au 

făgăduit în dar un petic de pământ, cât vor putea cuprinde cu 

o piele de taur. Tăind pielea în fâşii foarte subţiri si legându-

le la capete, Dido a reuşit să încercuiască o întindere atât de 

mare de pământ, încât a ridicat pe locul acela o cetate, 

Cartagina. Apăruse deci intrebarea: cum trebuie dispus firul 

pentru ca el să înconjoare o arie maximă? Se cunoştea că 

răspunul la această intrebare este cercul. Totuşi Dido a venit 

cu o soluţie şi mai bună:  a dispus firul sub forma unui 

semicerc care avea drept diametru o porţiune din linia 

ţărmului. A obţinut astfel maximul de arie posibil cu o 

anumită lungime a firului, folosindu-se binenţeles şi de linia 

ţărmului. 

    O legendă asemănatoare este cea a ocupaţiei oraşului Londra de 

către principele danez Ivar Ragnarsson poreclit “Ivar cel fără oase”, 

fiul regelui Ragnar Lodbrok. În anul 865, în fruntea Marii Armate 

Păgâne, Ivar invadează estul Angliei. Dupa victoria asupra regelui 

englez Aella, este încheiata o scurta pace în schimbul unei bucăţi de 

pământ. Danezilor le-a fost promisă o bucată de pământ cât vor putea 

acoperi cu o piele de taur. Principele foarte isteţ a tăiat pielea în fâşii 

subţiri şi a dispus firul rezultat sub formă de cerc, astfel încât a avut 

suficient pământ ca să ridice o cetate în Londra. 

    Problema izoperimetrică poate fi asociată, la nivel conceptual, 

cu Principiul acţiunii minime din Fizică, ea putând fi reformulată 

astfel: Ce fel de acţiune este necesară pentru a „închide” o arie maximă 

cu un efort minim? Filozoful şi omul de ştiinţa german Nicolaus 

Cusanus (secolul XV) considera că răspunsul la această întrebare il reprezintă acţiunile care implică 

rotaţia (acţiune prin care este generat şi cercul) şi că aceste acţiuni stau la baza formării Universului. 

Deasemeni , conaţionalul său, astronomul Johannes Kepler a invocat principiul izoperimetric în 



33 

 

dezbaterile asupra formei sistemului nostru solar, în carte sa Mysterium Cosmographicum 

(Misterele sacre ale Cosmosului, 1596).  

                  

Deşi cercul pare o soluţie evidentă a problemei, demonstrarea acestui fapt nu este atât de 

facilă. Primele progrese în soluţionarea problemei au fost făcute de 

geometrul eleveţian Jakob Steiner în 1838, utilizând o metodă 

geometrică, metodă care a fost numită mai târziu “simetrizare Steiner”. 

    Soluţia problemei izoperimetrice apare cel mai adesea sub 

forma unei inegalităţi ce implică lungimea unei curbe plane închise şi 

aria domeniului pe care curba îl inchide. Inegalitatea este urmatoarea:

 

24 A L    

  

cu egalitate daca şi numai dacă avem de-a face cu un cerc.  Într-adevăr, aria discului de rază R este 
2R  iar lungimea cercului este 2 R , deci ambii membri ai inegalităţii vor deveni egali cu 2 24 R . 

Toate demonstraţiile date de Steiner pentru faptul că “dintre toate curbele plane închise cu 

acelaşi perimetru, cercul are are maximă” se sprijină pe ipoteza că, printre figurile plane 

izoperimetrice există una cu are maxima. Dar, lucru surprinzător la Steiner, el nu a demonstrat 

temeinicia acestei ipoteze. Demonstraţia a fost completată de F. Edler.  

Poate că manifestarea fizică cea mai familiară a inegalităţii isoperimetrice tridimensionale 

este forma unei picături de apă. Deoarece volumul de apă  într-o picătură este fix, tensiunea 

superficială forţează picătură într-o formă care să minimizeze aria suprafeţei picăturii, respectiv o 

sferă. 

    Demonstraţia lui Steiner, completată de Edler, are marele merit de a fi o demonstraţie 

sintetică şi elementară deci accesibilă, întrucât nu se recurge nici măcar la noţiunea de limită.  

    Mai târziu apar şi alte demonstraţii, demonstraţii care utilizează geometrie analitică, 

integrale curbilinii sau serii Fourier ( Adolf Hurwitz, 1902) şi generalizări pentru dimensiuni mai 

mari. 

 



34 

 

APLICAŢII ALE MATEMATICII ÎN  

INFORMATICĂ 
 
Elev: Constantin Andrei, clasa a XI-a 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător : Luminiţa Radu  

 

Aplicaţiile matematicii în informatică au la bază o metodă inovatoare de studiere a 

matematicii prin reprezentare grafică într-un limbaj de programare. 

Prin metoda grafică, învăţărea matematicii şi programării nu mai reprezintă un scop în sine, 

ci devine un mijloc.Informatica cunoaşte în istoria ei diverse etape de dezvoltare. Una dintre etape a 

făcut ca bibliotecile calculatoarelor să fie înzestrate cu programe capabile să efectueze calcule tot 

mai complicate. Astăzi, una dintre direcţiile principale ale cercetării în informatică conduce la 

elaborarea de programe care să transfere calculatoarelor cât mai multe tipuri dintre raţionamentele 

umane. Aceasta este direcţia către care se îndreaptă masterul pe care-l propunem în care uneltele 

principale ale informaticianului sunt algebra şi logica. 

Modularizarea programelor în oricare dintre limbaje necesită tehnici avansate de teorie a 

categoriilor, de exemplu calcul de colimite (limite inductive) în diferite categorii (mulţimi, 

signaturi, specificaţii algebrice, etc). Informatica, matematica (theoretical computer science) s-a 

constituit ca ramură separata a informaticii de mai multe decenii şi a contribuit din plin datorită 

realizărilor sale la dezvoltarea informaticii aplicate.  

 

Aplicatii ale informaticii în geometrie 

Dacă se cunosc măsurile a două unghiuri dintr-un triunghi, să se calculeze măsura celui de al 

treilea.  

Spre exemplificare avem desenate trei triunghiuri diferite: 

 
 

În fiecare triunghi se cunosc măsurile a două din unghiuri, anume A şi B, şi se cere aflarea 

celui de al treilea C.Se vede că nu este rentabil să facem un program doar pentru rezolvarea unui 

singur triunghi exemplificat mai sus, nici chiar pentru toate cele trei. Până scriem programul în 

Pascal, putem afla mult mai simplu şi mai repede măsura unghiului C, printr-un calcul mintal sau 

folosind un calculator de buzunar.În cazul nostru trebuie să scriem un program cu ajutorul căruia să 

putem calcula măsura celui de al 3-lea unghi dacă cunoaştem pe celelalte două, pentru toate tipurile 

de triunghiuri ce pot exista în natură (o infinitate de triunghiuri), nu doar pentru cele trei 

exemplificate mai sus. 



35 

 

Întotdeuna se porneşte de la rezolvarea matematică sau fizică a problemei. De la geometrie 

ştim că în orice triunghi măsura unhiurilor este egală cu 180
0
, adică scris matematic: A + B + C = 

180
0
. 

 Observăm că în toate din cele trei exemple datele noaste de intrare sunt măsurile unghiurilor A şi 

B care se cunosc iniţial, iar concluzia reprezintă măsura unghiului C, care trebuie aflată. 

Formula de calcul a unghiului C valabilă pentru orice triunghi este deci: 

 C = 180
0
 - A - B. 

 Putem trece la elaborarea programului Pascal: 

Vom defini trei variabile, câte una pentru fiecare unghi şi denumite la fel ca şi unghiurile 

triunghiului, dar notate cu litere mici, pentru nu se confunda unghiul A cu variabila a, 

corespunzătoare lui. Variabile sunt de tipul integer (presupunând că măsurile unghiurilor sunt 

valori întregi, fără zecimale). Numărul 180 este o constantă, el nu trebuie nici definit, nici citit de 

la tastatură, el face parte din formulă şi atât.  

 

Programul este: 

program unghiuri;  

VAR a, b, c: integer; 

 begin 

 write(‘Introduceti masura primului unghi=’);  

readln(a); {prima variabila isi primeste valoarea}  

write(‘Introduceti masura celui de al doilea unghi=’);  

readln(b); {a 2-a variabila isi primeste valoarea}  

c:=180–a–b; {a 3-a variabila isi primeste valoarea}  

writeln(‘Masura unghiului cerut este= ‘,c);  

end. 

 

Concluzie: 

Conţinutul a doua din aceste variabile (a şi b) se cunoaşte dinainte, deci va fi introdus de la 

tastatură prin operaţia de citire readln, ele se numesc variabile de intrare. În schimb conţinutul 

variabilei c nu se cunoaşte, el fiind cel care reprezintă defapt soluţia problemei şi se 

numeşte variabilă de ieşire. 

Dar variabilei c i se poate atribui o valoare aflată prin calcul, pe baza formulei cunoscută din 

geometrie. Deci în rândul c:= 180 – a – b; avem o operaţie de atribuire şi anume variabilei c i se va 

atribui o valoare rezultată din efectuarea calculului aritmetic pe baza fomulei descrisă. Mai precis 

din 180 se scad valorile conţinute de variabilele a şi b în momentul respectiv. 

 

Citate: 

Matematica pură este, în felul său, poezia ideilor logice.      (Albert Einstein) 

Întrebarea dacă un computer gândeşte nu este mai interesantă decât întrebarea dacă un submarin 

înoată. (Edsger Dijkstra) 
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SEMNE ŞI SIMBOLURI GEOMETRICE ÎN 

DECORAREA TRADIȚIONALĂ A LEMNULUI 
 
Elev: Brebenel Ioana, clasa a X-a 

Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Daniela Maria Şovăială  

 

Motto: ”În lemn, geniul poporului român a durat forme monumentale, expresive pentru 

dimensiunile sufletului său. Este un frate cu care întreținem de două milenii un tulburător dialog ”, 

Paul Petrescu, istoric român al artei populare, membru de onoare al Academiei (1993). 

Arta populară în lemn este, la români, o artă profund legată de muncă şi de viață, o artă în 

care obiectele îmbină în modul cel mai natural posibil utilul cu frumosul. 

Obiectele din lemn formează unul din cele mai importante capitole ale patrimoniului de civilizație, 

cultură şi artă populară tradițională la români. 

Civilizația şi arta lemnului au puternice rădăcini în trecut, se situează la hotarul dintre 

legendă şi istorie, este plină de semnificații şi exprimă strânsa legătură dintre om şi natură. 

În fiecare obiect util, țăranul român se regăseşte ca într-un microcosmos plin de semne şi simboluri 

a căror încărcătură mistică îl ajută să trăiască în armonie cu sine, cu natura, cu divinitatea. 

Sub aspectul ornamenticii, arta prelucrării lemnului se caracterizează printr-un predominant 

aspect geometric, la baza căruia se află punctul, linia, cercul, pătratul, triunghiul, rombul, hexagonul 

şi nu în ultimul rând crucea, simbol creştin suprapus peste elemente geometrice. 

Aceste elemente ale geometriei se 

regăsesc în întreaga artă populară 

românească plecând de la arhitectura 

bisericilor şi caselor din lemn, continuând 

cu obiectele de uz casnic şi gospodăresc 

din lemn, la care se adaugă mobilierul, 

obiectele de lut, portul popular, scoarțele şi 

țesăturile, cusăturile, ouăle încondeiate şi 

obiectele croşetate. 

S-ar putea considera că 

ornamentele geometrice sunt dominante în 

arta poulară românească în general, şi în 

decorarea lemnului, în special, datorită 

uşurinței execuției. Analiza interpretărilor mistice ale acestor simboluri dovedeşte că țăranul român 

le-a folosit pentru a se proteja pe sine şi întreaga familie de posibile influențe negative ale unor forțe 

exterioare. 
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Punctul geometric, fără dimensiuni este un nimic, dar el generează cercul prin extensie în 

toate sensurile şi linia dacă se mişcă într-un sens unic. 

Linia simbolizează drumul, calea, căutarea. Poate fi deaptă, frântă, sinuoasă, ascendentă 

sau descendentă; leagă şi conturează celelalte elemente geometrice. 

Cercul,  în toate culturile vechi, este un simbol solar şi prin intermediul astrului-rege, este 

simbolul centrului cosmic generator. 

Semnul soarelui este mereu identic cu el însuşi. 

Semicercul, ca formă în mişcare, este simbolul mobilității, al schimbării, al Lunii, al luminii 

reflectate. 

Semicercul sau semiluna poate avea vârfurile în sus sau în jos, cu simboluri diferite. 

Vârfurile în sus înseamnă triumf, vârfurile în jos înseamnă aservire. 

□ Pătratul este simbolul reunirii celor patru 

elemente esențiale: apă, foc, cer, pământ. 

Poarta este un patrulater în dublă reprezentare: ca plin pe 

conturul exterior şi ca gol pe spațiul interior creat prin 

deschidere, adică un patrulater imaterial înscris în altul 

material, sau identitatea umană în dubla ei definiție, 

corporală şi spirituală. 

∆ Triunghiul, simbol arhaic, imagine a arborelui 

cosmic, a bradului, arbore al vieții, cu rădăcinile în jos sau 

cu rădăcinile în sus. Încă din neolitic bradul sacru a fost 

reprezentat prin triunghiuri pline, triunghiuri suprapuse. 

◊Rombul, simbol rezultat din unirea ipostazelor pozitivă şi 

negativă a arborelui cosmic, se consideră a fi unul dintre cele mai 

caracteristice elemente şi motive decorative ale culturii plastice 

populare. Esența acestui simbol este Coloana fără sfârşit, operă a 

sculptorului Constantin Brâncuşi. 

Marea varietate a elementelor geometrice folosite în decorarea 

obiectelor populare româneşti, cu înțelesurile originale de multe ori 

pierdute, determină farmecul şi încântarea artei noastre tradiționale. 

Cele mai folosite tehnici de decorare artistică a obiectelor din 

lemn sunt: incizia, crestarea, pirogravarea, horjarea, sculptura şi 

traforajul. 

Incizia constă în trasarea unor linii pe suprafața lemnoasă, fără 

a detaşa aşchii. Trasarea sau zgârierea lemnului se face cu unelte 

aproape rudimentare, un vârf de oțel bine ascuțit, un briceag cu tăişul uşor curbat; pentru 

ornamentele circulare se foloseşte un compas cu “gheruță”.  

Crestarea este specifică numai artei populare româneşti, ea 

nefiind nici sculptură, nici cioplire, ci o tăiere puțin adâncă în masa 

lemnoasă, folosind unelte simple, cuțit, briceag. Cele mai minuțios 

crestate obiecte sunt furcile de tors, considerate etalon de frumusețe şi 

armonie pe plan european. 

Pirogravarea sau desenarea motivelor cu fierul roşu, denumire 

populară-împistrare, se foloseşte mai ales în arta dogăriei obiectelor 

mici, cofe, donițe, putinici de unt. 
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Horjarea este tehnica decorativă în care se foloseşte o daltă cu ascuțişul curbat sau în formă 

de V, cu care se elimină un strat subțire de lemn. Liniile horjate pot fi colorate cu vopsele naturale. 

Cel mai des decorată prin horjare este lada de zestre, piesă de mobilier ce ocupă un loc de cinste în 

interiorul țărănesc, simbol al femeii măritate, al priceperii şi destoiniciei sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculptura sau modelarea volumelor este specifică detaliilor arhitecturii țărăneşti: stâlpi de 

casă, de poartă, de mormânt şi uneori se foloseşte la mici obiecte, cum ar fi bastoanele de vornicel 

(bărbatul ce însoțeşte alaiul de nuntă) sau ale dansatorilor “Căluşari”.  

Traforarea constă în eliminarea totală a unor porțiuni din 

masa lemnoasă după conturul ornamentului respectiv. Se 

realizează cu ajutorul ferăstrăului cu cadru şi pânză îngustă. 

 

 Această multitudine de tehnici decorative, prin care 

elementele geometrice înnobilează obiectele din lemn, evidențiază 

încă odată arta meşterului țăran şi farmecul deosebit al universului sătesc românesc. 

“Arta lemnului nu este doar un joc meşteşugăresc de forme şi motive; ea dezvăluie în 

structuri stilistice specifice, o adevărată gândire şi concepție despre lume şi viață.”- Arta țărănească 

a lemnului- Cornel Irimie şi Marcela Necula, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983 
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DE CE SĂ NE TEMEM DE MATEMATİCĂ? 
 
Elev: Cranta Mihaela Maria & Lipan Sandra, clasa a V-a 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploieşti, ud. Prahova 

Profesor îndrumător:  Corina Militaru  
 

 

Cum ar fi viaţa fără matematică? Am putea trăi, oare, fără 

ea?  

Matematica dezvoltă gândirea, logica, disciplinează munca 

şi dezvoltă perseverenţa. Matematica contribuie la formarea şi 

dezvoltarea unei gândiri active şi personale, a capacităţilor de 

analiză şi sinteză. 

Pornim în viaţă mână în mână cu matematica. Nu 

conştientizăm, poate, dar tot ce ne înconjoară este matematică, 

într-o formă sau alta. De la sugarul care îşî descoperă degetele 

pentru prima dată - unu, două, cinci degeţele la o mână, apoi alte 

cinci – a doua mână ... până la bătrânul care îşi rememorează 

împlinirile şi etapele fericite ale vieţii, totul este matematică.  

Matematica este un joc interactiv, un puzzle care trebuie construit pas cu pas, piesă cu piesă. 

Fiecare problemă de matematică constituie o provocare, fiecare rezolvare reuşită devine o delectare, 

o poartă ce se deschide spre un univers magic, plin de mistere, care, odată descoperite, umplu 

sufletul de încântare şi deschid lacătele minţii spre noi sfere ale cunoaşterii.  

Totul în jur este matematică, 

totul este formă geometrică, unghi, 

cifră, calcul. Numărăm şi calculăm 

continuu, fără să ne dăm seama, în 

toate activităţile cotidiene: câte 

minute mai avem pănă la destinaţie, 

cât trebuie să plătim la piaţă, de câţi 

litri de lapte avem nevoie pentru a 

prepara prăjitura preferată, totul este 

matematică. Şi atunci, de ce ne 

sperie? De ce să nu ne placă? Trebuie 

doar privită ca un prieten, un tovăraş de drum, de viaţă, dar, ca orice prietenie adevărată, trebuie 

întreţinută, apreciată, respectată. Şi nu este greu să o preţuim, dacă începem de mici să o 

descoperim, să o învăţăm jucându-ne, să ne jucăm învăţând-o : jocurile copilăriei precum cărţile de 

joc, aruncatul cu zarul, ne descoperă lumea cifrelor, învăţăm să le comparăm, să le scădem şi să le 

adunăm. ‘Monopoly Junior’ ne învaţă să 

numărăm banii, jocurile de ‘Remy’, ‘Nu te 

supăra, frate’,  ‘X şi zero’, ‘Piticot’, jocul de 

şah sunt doar câteva exemple, şi toate ne 

învaţă de mici să folosim şi să iubim 

matematica.  

Învăţarea matematicii începe, aşadar, 

de timpuriu, gradat, aproape inconştient, continuând în şcoală prin respectarea particularităţilor de 
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vârstă şi individuale ale copiilor, de acum elevi. Pentru a deveni plăcută şi îndrăgită, ea trebuie 

privită ca un joc, ca o provocare, exerciţiile şi problemele trebuie să fie inspirate din viaţa de zi cu 

zi, să aibă legătură cu practica, să fie aplicabile în viaţa de toate zilele. Copiii sunt atraşi de dorinţa 

de a descoperi ceea ce este necunoscut, cercetând, tatonând, uneori inventând. Personalitatea lor se 

formează prin stimularea gândirii şi a imaginaţiei creatoare, iar matematica poate avea un rol 

hotărâtor în acest sens. 

Încă din primele ore de matematică în 

şcoală se urmăreşte formarea şi deprinderea 

limbajului matematic necesar, şi ce este aceasta 

decât învăţarea unor formule ca de poveste, 

formule magice, abracadabrice, care contribuie la 

dezvoltarea gândirii logice, matematice, necesară 

pentru judecarea şi rezolvarea problemelor, ce duc 

la descoperirea altor formule care dezvăluie noi 

dezvoltări ce pot fi, la rândul lor, dezvoltate. 

Matematica nu trebuie să ne inspire 

sentimente de teamă şi nesiguranţă, dimpotrivă, ea 

poate fi un prieten fidel atâta timp cât îi răspundem cu seriozitate, muncă, perseverenţă şi, de ce nu, 

cu pasiune şi dăruire?! 
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DISTANŢA ÎN SPAŢIU 
 
Elev:Dosan  Laurenţiu, clasa a VIII-a  

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni, Jud. Hunedoara  

Profesor îndrumător: Alina Nicolăescu  

 
            Tot timpul m-a pasionat aviatica, iubesc avioanele şi tot cea ce ţine de ele. DA, am ajuns în 

clasa a VIII-a şi la studiul geometriei în spaţiu. Mă gândeam eu în sinea mea...am să ştiu să caculez 

distanţele, dar nu totul este aşa de simplu, asta am descoperit pe parcurs. Trebuie multă muncă, 

multe probleme rezolvate şi deasemenea trebuie să înţelegi ceea ce rezolvi.   

           Doresc să vă arăt o rezolvare la o problemă relativ simplă, dar prin metodele aplicate cred că 

am folosit foarte multe noţiuni legate de perpendicularitate în spaţiu.  

 

                   Fie VABC piramidă triunghiulară regulată cu înălţimea 8 cm şi latura bazei      

cm.  Aflaţi distanţa de la punctual D, mijlocul laturii BC, la planul VAB. 

Metoda I 

                Dacă D mijlocul laturii BC , atunci piramida VABC se împarte în două piramide DVAB şi 

DVAC cu volume egale. 

            
     

 
 

      
       

 
 

     
     

 
 

      
 
  

 
           

      
       

 
                     

     

 
            

Fie  DR ┴  (VAB)   ꞊˃  d (D; (VAB)) ꞊ DR 

      
       

 
                

       

    
 

                   

În triunghiul VMA (dreptunghic) 

                          

        
    

 
 

       

 
                                       

     
     

 
 

       

 
                            

       

    
 

  

 
       

Metoda II 
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Fie  D mijlocul laturii BC  =˃  

 )()(

)(,

DAVBDDAVBC

DAVVDAD

BCVD

BCAD









 

Aplicăm teorema celor trei perpendiculare:               

VABM

DAVDM

VADM

DVAVA

DVABD











)(

)(

)(

 

Aplicăm reciproca teoremei celor 3 perpendiculare: 

  DRVABDdVABDR

BMDR

VABD

VADM

VABVMVA

BMVA

PTR













)(;)(

)(

)(,
3.

 

BM

DMBD
DRBMDR

cdreptunghiBDMDMBD






   

VA

ADVO
DM

VADMADVO
AVDAtringhiulÎn VDA










22
   

VA

ABVD
BM

VABMABVD
AVBAtringhiulÎn VBA










22
 

cmODcmAOcm
AB

hAD ABC 6,1218
2

3312

2

3



  

cmVAVOAOVA 134812 22222             cmDM
13

1336

134

188



           

cmVDVODOVD 1086 22222                  cmBM
13

3930

134

31210
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cmDR
5

36

3930

13

13

39216

13

3930
:

13

1336
36 














  

Metoda III 

Fie  M, N şi R mijloacele segmentelor [AB], [MB] şi [VB]  =˃  

 ABRN
VMRN

ABVM



 

Aplicăm reciproca celor trei perpendiculare: 

  DPVABDdVABDP

RNDP

VABD

ABDN

VABABRN

ABRN

PTR













)(;)(

)(

)(,
3.

 

Am  aflat anterior că:   

cmRDcmVC

cmNDcmMC

cmRNcmVM

132134

918

510







 

În triunghiul DRN se calculează înălţimea din punctul D. 

052251081

25105

)132(

9

22

22

222

222









yyyy

yyxyx

yDP

xDP

 

 

Deci triunghiul DRN este obtuzunghic, cu unghiul R obtuz. 

5

2
41052251081

)132(

)5(9
22

222

222





xxxxx

xDP

xDP
 

 

  cmDP
5

36

25

41300

5

2
132

2
2












             

Metoda IV 



44 

 

Fie  D mijlocul laturii BC şi N mijlocul lui CM  =˃  

DN linie mijlocie în triunghiul CMB  =˃ 

)(
)(

VABND
VABMB

MBDN



 

     

 

         

            Pentru a calcula distanţa de la un punct D la un plan este deajuns să calculăm distanţa de la 

orice punct care aparţine paralelei ce trece prin punctul D la planul respectiv. 

Deci  dacă )(VABND  atunci    ))(;()(; VABNdVABDd   

Aplicăm reciproca celor trei perpendiculare: 

  NRVABDdVABNdVABNR

VMNR

VABN

ABNM

VABABVM

ABVM

PTR













))(;()(;)(

)(

)(,
3.

 

VM

MNVO
NR

VMNRMNVO
AVNMtringhiulÎn VNM










22
 

Am aflat anterior că : 

cmNR
cmNMcmMC

cmVM

5

36

10

98

918

10
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ERORI MATEMATICE 
 

Elev: Mazilu Ionuţ-Sebastian, clasa a VI-a A 

Şcoala  Gimnazială  „ Radu Stanian ” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător:  Nicoleta-Ionela Dracinschi  

 
 De  la Pitagora… 

 Pitagora (c. 580 î.Hr. - c.500 î.Hr.) 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 Italieii). 

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.  

 Cu toate că poate ar fi fost mai corect ca alături de 

teorema catetei şi a înălţimii să se numească eventual teorema 

ipotenuzei, Pitagora a rămas cunoscut în mod special datorită 

teoremei sale, deşi a fost descoperită cu mult înaintea lui 

Pitagora şi se presupune că doar a extins-o la triunghiuri 

dreptunghice ale căror laturi sunt exprimate prin orice număr pozitiv (iniţial erau numai numere 

naturale). 

         Se spune că pitagorienii au interzis divulgarea marii teoreme, deoarece într-un pătrat ducea la 

relaţia , o adevărată erezie pentru cei ce nu acceptau decât numere raţionale pentru descrierea 

fenomenelor naturii, deci şi a geometriei. 

         Vechii constructori egipteni foloseau pentru construcţia unghiului drept o funie cu 12 noduri 

echidistante, legată sub formă de inel şi fixată cu 3 ţăruşi şi obţineau un triunghi dreptunghic cu 

laturile de (3; 4; 5), utilizând astfel reciproca teoremei lui Pitagora.  

          Teorema aceasta face parte din categoria teoremelor la care  s-au înregistrat în decursul 

timpului recordul demonstraţiilor (se presupune între 350 – 500 de demonstraţii). 

  

 O eroare matematică! 

 Teorema lui Pitagora care priveşte relaţia numerică dintre pătratul ipotenuzei şi suma 

catetelor unui triunghi dreptunghic a fost luată de la babilonieni care trebui să se numească 

“Teorema babiloniană”. Aceasta reprezintă o eroare importantă în matematică: 

 

 

 

 Alte erori matematice! 

Pot greşi matematicienii în calculele si demonstratiile lor? Cum să nu! Dreptul la greşeală 

neintenţionată este cel dintâi din toate drepturile, nu numai în viata omenească (că nu e om care să 

vietuiască şi să nu greşească), ci şi în domeniul ştiinţelor. Şi cei mai iluştrii s-au înşelat. Au spus 

străbunii noştrii romani: Errare humanum est, perseverare diabolicum . Să luăm numai prima parte 

a maximei: "A greşi este omeneşte"; a greşi însă neintenţionat.  

      De unde provin greselile neintentionate în ştiinţe în general şi în matematică în cazul special ce-

l discutăm? Erorile provin din lipsa de atenţie la calcule sau demonstraţii, din graba de a publica, 

din distracţie, din erori de tipar, din neperfecţionarea simţurilor noastre care pot duce la iluzii optice 

în cazul geometriei, sau din ... neştiinţă. 

 Dintre geniile matematice au comis erori şi Gauss şi Newton. Nu putem spune nimic de 

Arhimede , deoarece nu a lăsat nimic scris de mâna sa, adică, mai bine zis, până la descoperirea 

documentului de la Constantinopol (azi Istanbul), găsit în 1906 de către J.L. Heinberg şi intitulat 

222 ACABBC 
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Teoreme de mecanică, metode , tratat adresat de Arhimede prietenului său Eratostene, nu cunosteam 

nimic scris de Arhimede; totul ne fusese transmis prin altii. Dar acest tratat găsit la Constantinopol 

nu a fost studiat din punct de vedere al eventualelor erori.  

 Cele mai multe erori ale matematicienilor sunt din domeniul teoriei numerelor. Asa, de 

exemplu, Euler a calculat numerele prime de forma 232a 2 + 1 si a dat 76 de valori. Printre cele 76 

de valori două sunt gresite. Şi anume, Euler a socotit numere prime pe 232 x 57 2 + 1 si 232 x 117 2 

+ 1. Dar acestea nu sunt numere prime pentru că s-a dovedit ulterior că 232 x 57 2 + 1 = 179 x 4 

211 iar 232 x 117 2 + 1 = 271 x 11 719.  

 Tot Euler a socotit numărul 1 000 169 ca fiind prim, când în realitate el este egal cu 197 x 5 

077. La fel a spus că 1234 2 + 1 este prim, când realmente este egal cu 421 x 3 617. Abatele 

Mersenne considera pe 2 61 - 1 ca număr neprim, deşi în realitate acesta este prim.  

 Iar Leibniz a scris că 2 n - 2 nu se divide cu n decât dacă n este prim, eroare pe care a 

îndreptat-o el însuşi mai târziu. Şi fiindcă veni vorba de numere prime să consemnăm aici că cel 

mai mare număr prim cunoscut este 2 4423 - 1.  

 Lagrange a afirmat că orice număr este  diferenţa a două pătrate, ceea ce nu are loc 

întotdeauna.  

 Gauss a spus că restul diviziunii lui 20 4 prin 113 este 2, ceea ce nu-i just.  

 Newton a afirmat că nici o ovală nu se poate rectifica şi nici nu i se poate face cvadratura, 

ceea ce nu-i adevărat.  

 Cât priveşte pe Descartes, acesta a dat o relaţie inexactă între spaţiu şi timp în căderea 

corpurilor.  

 Aşa că nu numai filozoful antichitătii Aristotel a greşit esenţial, spunând că " un corp de 2 

ori mai greu cade de 2 ori mai repede ", ci a greşit însuşi Descartes. D'Alembert, Laplace şi Poisson 

au făcut erori de calcule în calculul probabilităţilor .  

 La fel spunem, în geometria triunghiului , teorema privind dreapta lui Simsom , când este în 

realitate datorită lui William Wallace, care a publicat-o în 1800. Corect ar trebui să spunem deci 

dreapta lui Wallace .  

 Există în lume un singur matematician care nu are nici o eroare: Galois. Dar este explicabil: 

a murit la 21 de ani şi toată opera lui - de mare valoare de altfel - însumează 60 de pagini. De aceea 

Galois are, cum spune belgianul Maurice Lecat, casier vierge (cazierul nepătat). Dacă ar fi trăit mai 

mult, probabil nici Galois nu ar fi fost scutit de greşeală.  

 Am putea prelungi mult citarea de erori de-ale matematicienilor. S-au scris cum spuneam, în 

această privintă cele 2 volume ale lui Novarro şi Maurice Lecat. Ne oprim aici însă numai cu câteva 

erori citate, fiindcă chiar în acestea puteti vedea că nici un domeniu matematică nu este scutit de 

erori involuntare.  
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LUMEA  MATEMATICII 
 

Elev: Balint Florentina, clasa a VIII-a  

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, jud.Hunedoara 

Profesor îndrumător: Alina Nicolăescu  

 

Matematica este una dintre cele mai vechi şi mai 

importante ştiinţe ale lumii şi cum spune Karl Friedrich Gauss: 

"Matematica este regina ştiinţelor". De asemenea, cunoaşterea 

şi învăţarea acesteia are numeroase avantaje. 

În primul rând, matematica are un rol şi o importanţa 

deosebită, constituind unul din elementele de bază care să ne 

ajute să ne descoperim unele abilităţi sau talente.Astfel, de-a 

lungul acestor ani am realizat faptul că matematica are 

numeroase beneficii: iţi dezvolţi logica, felul de a gândi, înveţi 

numeroase lucruri noi şi folositoare şi matematica te poate ajuta 

chiar şi în viaţa de zi cu zi, rezultând faptul că este importanta 

atât pe plan şcolar, cât şi general. 

În al doilea rând, am observat că acestă materie nu este 

pe placul tuturor. Însa, şi acei oameni cărora nu le place matematica trebuie să o înveţe datorită 

faptului că ne întâlnim cu ea în viaţa cotidiană. 

De-a lungul gimnaziului am participat la unele concursuri de matematică. Acest lucru m-a 

ajutat enorm pentru că am obţinut mai multă experienţă pentru evaluarea naţionala care se apropie 

cu paşi repezi, dar şi pentru ca mi-am dezvoltat abilitatea de a putea lucra contra-cronometru. De 

asemenea, la concursuri am învăţat cum să mă descurc singură, fără ajutorul nimănui. 

În aceşti ani am avut oportunitatea de a cunoaşte frumuseţea şi importanţa matematicii, care 

te poate ghida spre a-ţi alege meseria potrivită sau profilul potrivit pentru liceu. Doamna profesoară 

a avut un rol important în aceşti ani, ea fiind persoana care îmi prezenta şi îmi explica fiecare lucru 

pe care nu-l înţelegeam. De asemenea, ea este persoana care ne împinge de fiecare dată de la spate, 

încurajându-ne şi dându-ne încredere.Tot dumneaei ne-a făcut sa îndrăgim şi să apreciem această 

materie fără de care nu ne putem descurca în viaţă. 

Orele de matematică sunt printre preferatele mele, datorită faptului că învăţ multe lucruri noi 

şi captivante, dar şi lucrez multe exerciţii care mă vor ajuta atât la evaluarea naţională, cât şi la 

liceu, unde sper să mă bucur de matematică la fel de mult cât mă bucur acum. 

Dacă orele normale de matematică erau mult aşteptate, orele în care susţineam tezele sau 

unele teste nu erau nici pe departe la fel ca cele obişnuite, nu pentru că nu ştiam un anumit 

exerciţiu, ci pentru că emoţia fiecărui coleg mă cuprindea şi pe mine, sperând ca totul să fie bine în 

final. 

În altă ordine de idei, matematica nu înseamnă doar o simplă materie pe care trebuie să o 

înveţi de-a lungul şcolii, ci o adevărată lume a numerelor şi a corpurilor geometrice, care pe mine 

mă captivează tot mai mult cu fiecare oră. Învăţând matematică, înveţi să gândeşti, să-ţi dezvolţi 

unele abilităţi mintale. De asemenea, esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai 

complicate, ci de a face lucrurile complicate mai simple. Aceste lucruri definesc matematica din 

perspectiva mea. 

În concluzie, matematica este ştiinţa cea mai importantă, constituind elementul de bază al 

multor invenţii care au ajutat omenirea de-a lungul timpului să evolueze, iar în cazul meu, 

matematica a jucat un rol important în a descoperi multe lucruri interesante, precum şi a-mi 

dezvolta unele abilităţi.                                                                            
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PROBLEME DISTRACTIVE, JOCURI ŞI SOFISME 

MATEMATICE 
 
Elevi: Ion Cristina Alexandra & Andronescu Alexandra Elena, clasa a X-a                                                                                 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Nicolae Breazu  

 

„Obiectul matematicii este atât de serios, 

încât este util să nu pierdem ocazia pentru  

a-l face puţin mai distractiv” 

BLAISE PASCAL 

 Acest referat este destinat prezentării unor probleme distractive şi sofisme matematice în 

care pot fi descoperite proprietăţi surprinzătoare – pe cât de simple, pe atât de fermecătoare – ale 

unor concepte, relaţii sau operaţii matematice. Motivul pentru care am fost îndemnaţi să le prezen-

tăm este adevărul că gândirea creatoare care se dăruieşte unor astfel de subiecte este de aceeaşi na-

tură cu tipul de gândire care conduce la descoperirea matematică,ştiinţifică. Această iniţiere în des-

coperire fiind un deziderat meritoriu, înscris în sarcinile şcolii de astăzi.  

Vă vom prezenta câteva problemele distractive de matematică, găsite de noi: 

1. O socoteală ciudată 

 

Se poate arăta că 45-45=45 (!) 

Considerând egalitatea evidentă      1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, 

diferenţa 45-45 se scrie: 

  9+8+7+6+5+4+3+2+1 minus 

 1+2+3+4+5+6+7+8+9 

rezultând: 8+6+4+1+9+7+5+3+2, 

 

adică tot 45: bineînţeles, scăderea s-a efectuat,cum scrie la carte, de la dreapta la stânga, iar când 

numărul indicat de cifra scăzătorului depăşeşte pe cel corespuzător de la descăzut, s-a făcut împru-

mut la numărul indicat de cifra anterioară de la descăzut…. Aşasă fie oare? 

 

2. Săculeţii de la bancă 

 

La o bancă, suma de 3500 lei era repartizată în 12 săculeţe care conţineau o anumite  

sumă de lei astfel încât să se poată plăti cu ele, intacte, orice sumă (fireşte, care să nu depăşească pe 

cea totală). Pe opt dintre aceste săculeţe era scrisă suma ce o conţinea fiecare: 1, 2, 3, 32, 64, 256, 

1024, 1453 lei. 

Ce sumă era în fiecare dintre celelalte săculeţe pentru ca plata preconizată să fie posibilă?  

 

3. Entuziasm 

 

La o lecţie de algebră, profesoara a propus elevilor să dea exemple pentru a ilustra cât de 

repede cresc valorile funcţiei exponenţiale: 

  xf : , f x 2   

Un elev, Cornel,dornic să-şi afirme destoinicia, a sugerat calculul grosimii unei coli de hârtie supu-

să îndoiturilor succesive de… 50 de ori. 
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Profesoara, bucuroasă de fantezia elevului său, accepând exemplul dat, a menţionat că va apărea o 

surpriză. Care? 

 

4. Toate numerele sunt egale (!) 

 

La un club, câţiva amatori de matematică s-au luat la întrecere în a dovedi că… toate nume-

rele sunt egale între ele.Cercetaţi argumentarile lor! 

X. Ştefănescu a motivat astfel: Folosim egalitatea incontestabilă: 
2 2 2 2n n n n    

care – dacă se scoate în factor n din primul membru şi se descompune diferenţa de pătrate în mem-

brul celălalt –se scrie: 

n(n-n)=(n-n)(n+n). 

Suprimând factorii egali, rezultă:   

n=2n, 

unde simplificându-se cu n (considerat nenul) se obţine: 

1=2. 

Adunând succesiv pe 1 la ambii membri ai acestei  “egalităţi”,ca şi la ai celor rezultaţi rând pe 

rând,se găseşte: 2=3, apoi:3=4 etc. 

 

Y. Ivăceanu a propus urmatoarea metodă: Considerăm egalităţile: 
0 0 01 2 ... n   , 

cum exponenţii sunt egali, aceste puteri egale vor avea şi bazele egale: 

1=2=3=4=….=n 

Auditorii, reproşandu-i că a folosit puteri cu exponentul nul (care,prin convenţie,au valoarea 1), 

propunătorul a considerat şi egalităţile: 
1 2 n1 1 ... 1    

De unde,de asemenea: 

1=2=3=….=n 

 

Z. Cernea a înfăţişat altă justificare:  Se ştie că dacă într-un şir de fracţii egale, 

numărătoriisunt egali,atunci şi numitorii sunt egali –de aceea, din: 

0 0 0 0
...

1 2 3 n
     

se obţine: 

1=2=3=…..=n. 

Unde s-a greşit? 

 

5. Imaginar sau real? 

 

Pentru a curma tăcerea şi chiar plictiseala tovarăşilor de drum din compartimentul vagonului 

unde îsi avea locul,Dan recurse la câteva problemedistractive , iar una dintre acestea o şi schiţă pe o 

margine de ziar,astfel: 

                    

Se ştie că: 
4i 1  

 

(unde prin i s-a notat, conform uzanţei, unitatea imaginară). Logaritâmd ambele parţi ale 

egalităţii,se obţine: 
4lg i lg1  

sau: 

4 lg i = lg 1 =0 
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Deci: 

lg i =lg 1 

 

de unde: 

i=1 

 

Aşadar, deşi unitatea este imaginară, toate numerele formate cu ea ar fi reale… 

Desigur,avem dubiu asupra acestui fapt cauzat de o eroare: care-i aceasta? 

 

6. Orice număr egal cu zero (!) 

 

Într-o revista  s-a găsit următoarea justificare a celor scrise in acest titlu: pentru orice număr 

a, egalitatea: 

asin cos 1    

se menţine întotdeauna. 

Folosind formulele: 

 

sin 2x=2 sin x cos x;                   şi                cos 2x=2cos
2
x-1, 

 

se obţine: 

2a sin 
 

 
 cos

 

 
+2 cos

2  

 
=0 

 

Împarţind prin factorul comun cos 
 

 
, rezultă: 

 

2a sin
 

 
+ 2cos 

 

 
=0 

 

de unde: 

 

2a =0, deci a = 0. 

 

Numărul a fiind oarecare,înseamnă că toate numerele sunt nule;cum este posibil acest lucru? 

 

 

 

RĂSPUNSURI,EXPLICAŢII: 

 

1. O socoteală ciudată 

 

Afirmaţia paradoxală este cauzată de o eroare: acel împrumut de la numărul indicat de cifra 

anterioară a descăzutului deoarece, aşa cum sunt scrise, nu reprezintă cifre de ordin imediat superior 

într-un  număr scris în sistemul de numeraţie zecimal, ci reprezintă doar simple unităţi. 

 

2. Săculeţii de la bancă 

 

Primele şapte numere menţionate pe săculeţe sugerează termenii progresiei geometrice: 

1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024. Se întrevede că ultimul număr, 1453este cel care completează 

suma termenilor progresiei, 2047, până la 3500. 

Aşadar, se deduce că celelalte patru săculeţe conţin respectiv, sumele: 8, 16, 128, 512. 

Explicaţia faptului că orice număr natural se poate constitui din numere ce figurează ca termeni ai 

progresiei geometrice cu raţia 2 şi cu 1 ca prim termen rezidă în posibilitatea de a scrie numărul din 

sistemul de numeraţie zecimal în sistemul de numeraţie binar. 
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3. Entuziasm 

 

La fiecare îndoire, grosimea hârtiei împăturite se măreşte, înmulţindu-se succesiv cu valorile 

funcţiei exponenţiale considerate pentru x = 1,2,3…. –astfel, la prime îndoire, grosimea se 

dublează; la a doua îndoire, se măreşte de patru ori; îndoita de 3 ori, apare de 8 ori grosimea colii de 

hârtie folosite; îndoind (în mod imaginativ) a 20-a oară, grosimea ar fi de 20m,la a 39-a îndoire (de-

ar fi posibilă), ar avea grosimea… Pământului; darmite la a 50-a îndoire?! 

 

4. Toate numerele sunt egale (!) 

 

În primul caz s-a efectuat, nepermis, împărţirea cu zero (n-n); în următoarele, s-au utilizat 

anumite afirmaţii valabile în cazuri particulare sau convenţionale. 

5. Imaginar sau real? 

 

Aici s-a operat cu logaritmul unui număr complex, care nu este definit ca în cazul numerelor 

reale pozitive. Totuşi, dacă din: 

4 lg i = lg 1 

s-ar fi scris: 

lg i= 
    

 
=lg   

 
 

întrucât una dintre rădăcinile de ordinal patru al unitaţii este i, aceste ultime egalitaţi pot exprima un 

adevăr. 

 

6. Orice numar egal cu zero (!) 

 

Eroarea a rezultat de la împarţirea prin zero (prin cos 
 

 
), care nu este permisă. 

 

Toate aceste probleme v-au fost prezentate pentru a înţelege cât de uşoară este 

matematica,atât timp cât o facem să devină mai distractivă. Problemele au fost alese cu foarte mult 

interes, dar mai ales pentru ca referatul să fie adaptat cunoştinţelor pe care le-am acumulat până la 

finalul clasei a X-a.   

Sperăm că v-au plăcut problemele noastre care v-au dat ocazia să priviţi matematica şi ca un 

fel de joc al minţii. 

 

 

 

“…Nu este zăbavă mai frumoasă şi mai de 

folos în viaţa omului decât cititul cărţilor” 

MIRON COSTIN 
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MAMTEMATICA – NU NUMAI O  ŞTIINŢĂ 
 

Elev: CristianRadu, clasa a XI-a 

Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător : Daniela Mihalache, Iolanda Mănescu 

 

Prea iubitul nostru dicţionar explicativ al limbii române ne spune aşa: matematica este o 

ştiinţă care se ocupă cu studiul mărimilor, al relaţiilor cantitative şi al formelor spaţiale. Însă eu nu 

cred că aceasta este definiţia completă, de asemenea această matematică, această ştiinţă exactă mai 

este şi o ştiinţă ce necesită perseverenţă, muncă, timp şi energie pentru a putea fi folosită corect şi 

pentru scopuri măreţe.  

Scopurile măreţe ale matematicii? Mulţi ar întreba, şi tot mulţi nu ştiu că fără matematică 

majoritatea tehnologiei de azi nici nu ar exista, iar clădirile mai înalte de două etaje, fără calculele 

avansate ale matematicii , nu ar mai putea rezista greutăţii şi fenomenelor naturii.  

Dacă ar fi să fac o comparaţie, succesul în matematică l-aş asemăna cu munca unei 

rândunici ce îşi construieşte cuibul, bestisor cu beţişor. Cum rândunica trudeşte zi de zi adunând 

câte un beţişor la cuibul ei pentru a-l face mai mare şi mai rezistent, aşa trebuie să facem şi noi cu 

matematica, exerciţiu zilnic, puţin câte puţin pentru a aduna cât mai multe cunoştinţe pentru ca în 

timp să devenim perfecţi.  

În ambele cazuri, perseverenţa este cheia, ce presupune consum de energie, timp şi multă muncă 

zilnică.  

   Dar acum se iveşte o întrebare, matematica este neapărat o ştiinţă? Datorită unui cercetător 

de ultrasunete şi acustică subacvatică numit Tim Leighton, s-a ajuns la concluzia că delfinii folosesc 

matematica pentru a vâna. Când vânează, delfinii emit două pulsaţii de valori diferite, reţin aceste 

două valori după care formează un raport între cele două şi adună la acest raport cele două valori 

iniţiale neraportate. Prin aceste calcule, ei pot determina locaţiavânatului lor. 

Aşadar, delfinii fiind fiinţe necuvântătoare nu au idee despre noţiunea de ştiinţă, dar o 

utilizează de undeva din interiorul lor.Putem spune că matematica poate fi într-adevăr baza unei 

metode de supravieţuire. 

În concluzie, matematica este o ştiinţă ce ne ajută pe noi, fiinţele cuvântătoare să avansăm în 

tehnologie, să ne dezvoltăm, să prosperăm şi să ne ridicăm nivelul de trai dar este de asemenea şi o 

metodă de supravieţuire pentru unele necuvântătoare.  

   Dar…¦eu consider că matematica are încă ceva ascuns, o parte secretă chiar şi pentru cei cu 

har. Dacă luăm un singur exemplu din multe altele şi anume numărul şapte, aflăm că de multă 

vreme, numărul şapte esteconsiderat un număr magic şi sfânt. Babilonienii au identificat şapte 

planete, săptămâna la ei avea şapte zile.Şapte este un număr sfânt în multe religii cum ar fi în religia 

islamică, unde practicanţii cred în cele şapte ceruri ,în religia creştină, unde auzim de cele şapte 

virtuţi sau de cele şapte păcate capitale. În Biblie numărul şapte apare de peste 500de ori, tot în 

Biblie găsim şi cele şapte zile a le creaţiei. Thales din  Milet, al cărui nume este purtat de 

„Teoremalui Thales” a trăit însecolul al VII-lea. Cele şapte minuni arhitectonice sunt tot înnumăr de 

şapte.  

Luând toate acestea în calcul pentru a dovedi că numărul şapte este atât magic cât şi sfânt 

plus faptul că numerele sunt baza matematicii iar numărul şapte face parte din aceste numere, putem 

spune oare că şi matematica este sfântă şi magică?  

Eu cred cu tărie că răspunsul este da! 
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MATEMATICA ALTFEL 
 

Elevi: Bisoc Delia şi Herman Alexandra, clasa a IX-a                                                                                                                                                                                                             

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, jud. Caraş Severin                                                                                                

Profesor îndrumător: Lăcrimioara Ziman  

 

„Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, 

dar de a face lucrurile complicate mai simple.”S.Gudder 

 

Astăzi putem exclama că nu poate exista cunoaştere care să nu treacă prin matematică. 

Este necesar ca elevii să iubească matematica aşa cum îşi iubesc consola de jocuri, telefonul 

şi calculatorul.Este necesar să fie învăţaţi că doar descifrând tainele matematicii pot atinge limite 

care, altfel, li s-ar putea părea de neînvins. 

Matematica ,deobicei , nu este aleasă ca materie preferată, însă noi putem dovedi  că 

matematica poate fi folosită în diferite domenii pe care elevii le apreciază.Aşa că vă invităm să 

urmăriţi argumentele noastre: 

• Matematica aplicată în sport    

Deşi nu întotdeauna ne dăm seama, matematica joacă un rol foarte important în sport. Fie că 

discutăm statisticile jucătorilor sau  redactarea formulei antrenorilor pentru anumiţi jucători, chiar 

notele juriului pentru un gimnast, matematica este implicată.Matematica apare chiar şi în concepte 

cum ar fi riscul asumat de un atlet  pentru victoria echipei saupentru a ne da seama de ce viteză este 

nevoie, ca un jucător de baschet să arunce mingea şi aceasta să aterizeze perfect în coş. Abilitatea 

aruncării mingii la coş duce către un rezultat al scorului mereu favorabil şi aici e vorba tot de 

matematică. Întotdeauna sportivul trebuie să aibă panoul în faţă şi de obicei, cea mai bună aruncare 

la coş şi cea mai sigură, este cea în doi paşi la 45 de grade faţă de panou. 

• Matematica în paşi de dans 

Deoarece între matematică şi muzică este o strânsă 

legătură, iar muzica este ingredientul  nelipsit atunci când vine 

vorba de dans, este firesc să ne gândim că matematica şi arta 

dansului nu sunt tocmai străine una de alta. 

Ce face un începător atunci când învaţă să danseze vals? 

Numără paşii: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... în ritmul muzicii. Deci 

mişcările specifice valsului formează un şir ale cărui elemente se 

repetă din 3 în 3. De obicei, mişcările mai accentuate sunt cele 

care cad pe timpii accentuaţi ai muzicii. În cazul valsului, 

mişcările accentuate sunt cele corespunzătoare cifrei 1. În cazul 

dansatorilor profesionişti, traiectoriile descrise de aceştia pe podea în 

timpul dansului formează figuri geometrice complexe.Matematica se găseşte în ritm, în împărţirea 

dansatorilor pe grupe, în folosirea spaţiului sau în forma şi succesiunea mişcărilor pe care le face un 

dansator. Putem astfel spune că matematica este implicată în toate aspectele dansului. De aceea, mai 

multe instituţii educaţionale din întreaga lume au început să folosească acest lucru într-o manieră 

interdisciplinară.Dansul este o formă de expresie prin mişcarea corpului. Iar corpul uman este 

simetric şi poate, de aceea preferăm, din punct de vedere estetic, mişcările simetrice. În dans se 

întâlnesc toate tipurile de simetrie, majoritatea fiind puse cel mai bine în evidenţă printr-un grup de 

dansatori şi un conducător. Puteţi încerca următorul exerciţiu: alegeţi un lider şi cel puţin 3 

participanţi, unde liderul poate fi poziţionat cu faţa sau cu spatele spre restul grupului. Liderul 



54 

 

trebuie să numească un tip de simetrie, apoi să execute o mişcare simplă (cum ar fi să ridice o 

mână). Cei din restul grupului trebuie să execute mişcarea liderului, dar în mod simetric faţă de 

acesta. Dansul se poate continua cu mişcări din ce în ce mai complexe, apoi alternând tipurile de 

simetrie. 

• Matematica aplicată în desen 

În desen,matematica te ajută să dimensionezi pe baza 

calculelor proporţiile, simetriile.Din simetrie îţi vor 

ieşi aspectele  frumoase ale desenului dar mai 

important ecă pe baza geometriei poţi reprezenta 

mozaicuri, forme armonioase.Te ajută şi 

trigonometria în stabilirea unghiurilor şi a arcurilor 

de cerc. În desenul arhitectural faci mereu apel la 

geometria în spaţiu.Matematica în desen face 

diferenţa între un rezultat caricatural şi unul de 

elită.Pentru a desena corpul uman trebuie să ai solide noţiuni despre proporţiile acestuia.  

• Matematica aplicată în jocurile de noroc 

Într-o definiţie simplă, probabilitatea este şansa ca un eveniment să aibă loc. Ea poate fi 

exprimată ca raport ( 99:1) sau ca procentaj ( 1% ). Atât raportul cât şi procentajul ne dau şansa 

matematică pentru ca un eveniment să aibă loc.Este foarte important să ştiţi să convertiţi un raport 

în procentaj şi invers foarte rapid, de aceea vom avea câteva exemple în care veţi învăţa să faceţi 

acest lucru.Regula de 4 : Pe flop, poţi să înmulţeşti numărul de outuri cu 4 si vei obţine un procentaj 

aproximativ care îţi va da şansa să prinzi mâna cea mai bună.Regula de 2 : Pe turn poţi să înmulţeşti 

numărul de outuri cu 2 si vei obţine un procentaj aproximativ care îţi va da şansa să prinzi mâna cea 

mai bună.Poate că mulţi dintre noi nu ştim, dar probabilitatea de a intui toate cele 6 numere este 

chiar mai mică decât cea în care ne-ar lovi un fulger.   Poate că mulţi dintre noi nu ştim, dar 

probabilitatea de a intui toatela loto 6 din 49este:(1:49)x(2:48)x(3:47)x(4:46)x(5:45)x(6:44) = 

1:13.983.816.Deci,probabilitatea de a nimeri toate cel şase numere la loterie este de 1 

la13.983.816.Există o anumită lege valabilitatea căreia estedovedită în teoria probabilităţii. Această 

lege senumeşte legea numerelor mari, în conformitate cucare în orice serie de experimente cu 

creştereanumărului de experimente frecvenţa de apariţie a evenimentelor aleatorii întotdeauna în 

modconstant tinde către una şi aceeaşi mărime şi această valoare limită poate fi luată 

caprobabilitatea de P(A) (probability – din limbaengleză):“Loteria este o taxă pentru săraci şi pentru 

ceicare nu ştiu matematică”.-Dave Ramsey 

• Matematica aplicată în medicină  

Ceea ce noi percepem ca fiind bătăile inimii 

noastre este de fapt acţiunea coordonată a mai mult de un 

miliard de celule musculare. În cea mai mare parte din 

timp, numai celulele musculare de la camerele mai mari 

ale inimii se contractă şi se relaxează.Dar atunci când 

inima trebuie să depună un efort mai mare, se bazează pe 

susţinerea celulelor musculare atriale aflate în camerele 

mai mici (atrii) ale inimii.Sănătatea acestor celule atriale 

"de înaltă performanţă" se bazează pe concentraţiile 

specifice de calciu celular. 

  Acum, pentru prima dată, oamenii de ştiinţă de la 

Universitatea din Nottingham au produs un model 

matematic al activităţii calciului în celulele inimii atriale, 

care va creşte semnificativ şansele noastre de a trata bolile de inimă şi accidentele vasculare 

cerebrale.Această descoperire, care îi conduce pe oamenii de ştiinţă într-o lume a activităţii celulare 
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care nu poate fi surprinsă de tehnica imagistică actuală, a fost publicată în jurnalul Proceedings of 

the National Academy of Sciences (PNAS). Dr. Rüdiger Thul, lector în matematică aplicată la 

Şcoala de Ştiinţe Matematice, a declarat: "Acest nou model oferă perspective clinice relevante în 

iniţierea şi propagarea de semnale sub-celulare de calciu. Astfel, pentru prima dată, putem manipula 

proprietăţile celulare printr-un întreg muşchi atrial, cu scopul de a deduce condiţiile care dau naştere 

la anomalii. Acest lucru are potenţialul de a indica noi tratamente pentru bolile de inimă şi pentru 

bătăile neregulate, cum ar fi fibrilaţia atrială, care pot duce la tromboză şi la accidente vasculare 

cerebrale". 

• Matematica aplicată în natură 

Uneltele şi perspectiva geometriei clasice nu vă vor fi de folos. În baza geometriei euclidiene antice, 

tot ce au construit oamenii până acum sunt unghiuri drepte, arcuri de cerc sau cilindre. Oare şi min-

tea, nu cumva am împrejmuit-o între limite concrete, îndepărtându-ne de natură şi doar uneori, 

simţind din când în când că lumea înconjurătoare e poate, cu mult mai mult… E infinită? 

Creierul uman, cea mai complexă structură din Univers 

Unii susţin că matematica este doar un instrument inventat de către oamenii de ştiinţă pentru 

a ex-plica lumea naturală. Dar Tegmark susţine că structura matematică a descoperit în lumea 

naturală că matematica existăîn realitate, nu doar în mintea umană. 

S-a descris creierul uman ca structură cea mai complexă din Univers. Într-adevar, mintea 

umană a făcut posibile unele dintre cele mai mari salturi ale înţelegerii lumii noastre. 

Într-o zi, a declarat Tegmark, oamenii de ştiinţă vor fi capabili să descrie chiar şi conştiinţa 

folosind matematica. "Conştiinţa este, probabil, modul în care sunt simţite informaţiile când ele sunt 

procesate în anumite moduri, foarte  complicate". 

El a subliniat că multe dintre marile descoperiri din fizică au implicat unificarea a două 

lucruri, considerate odată separate: energia şi materia, spaţiul şi timpul, electricitatea şi 

magnetismul. Tegmark a spus că bănuieşte că mintea se va unifica cu corpul, care este o colecţie de 

particule în mişcare. 

Dar în cazul în care creierul este doar matematică, nu înseamnă că liberul arbitru nu există, 

din cauza mişcărilor particulelor, care ar putea fi calculate folosind ecuaţiile? "Nu neapărat. Unii 

oameni au sugerat definirea liberului arbitru ca incapacitatea de a prezice ceea ce va face înainte de 

a se produce evenimentul. 

Oamenii au puterea nu numai să înţeleagă lumea noastră, ci şi de a o forma şi de a o 

imbunătăţi", a concluzionat profesorul.  

Sperăm că argumentele noastre au fost suficient de convingătoare! 

  În concluzie, dacă matematica este folosită în atâtea domenii pe care elevii le apreciază, 

aceasta ar trebui să se transforme într-o materie pe care elevii să o studieze cu plăcere. 

Aşa cum spuneaL.E.J. Brouwer: 

“Matematica nu este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.” 
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MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ 
 

Elevi: Mihalache  Andreea,  Tudor  Cristina, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Daniela Mihalache  

 

        În viaţa de zi cu zi întâlnim fel şi fel de probleme.Multora le găsim rezolvarea foarte uşor,dar 

altora nu le dăm de cap fără ajutorul matematicii. 

  Un exemplu destul de potrivit ar fi cel referitor la măsurarea suprafeţelor.Ca exemplu să 

urmărim problema următoare: 
 

"O asociaţie agricolă a însămânţat 0,28 din teren cu porumb,40% din teren cu grâu,o cincime din 

teren cu orz,iar restul cu floarea soarelui.Ştiind că suprafaţa însămânţată cu grâu şi floarea soarelui 

totalizează 234 ha., determinaţi suprafaţa ocupată de fiecare cultură." 
 

 Pentru a soluţiona această problemă ne ajutăm de formulele prezentate în matematică la 

capitolul PROCENTE,cum ar fi: 
 

   
    ,unde p% reprezintă raportul procentual,x reprezintă 

întregul şi y reprezintă partea corespunzătoare din întreg. 
 

Iată rezolvarea: Presupunem că "a" este suprafaţa terenului. 

    0,28a=porumb 

    40%a=grâu 

   
 

 
  =orz    

     =a-0,28a-0,4a-0,2a=0,12a 

     +g=0,4a+0,12a=0,52a⟹0,52a=234ha 
         a=450 ha 

porumb:126 ha 

grâu:180 ha 

orz:90 ha  

floarea soarelui:54 ha  

 Această problemă a fost una uşoară şi a demonstrat utilitatea matematicii în domeniul 

agricol. De asemenea putem da exemplu de promleme care ne ajută practic şi în aceste domenii , 

cum ar fi:  
 

1) Domeniul  aurifer,de exemplu:  

"Aurul pur are 24 carate. De obicei bijuteriile şi alte obiecte din aur se află în amestec cu alte metale 

aurul având 18sau 14 carate. Un bijutier are un lingou de aur de 24 carate de 140 g. El vrea să facă 

un amestec de 18 carate şi apoi să realizeze bijuterii. Ce cantitate de cupru trebuie să pună la topit 

îmreună cu lingoul de aur de 24 carate pentru a obţine un amestec de aur de 18 carate? Dar pentru a 

obţine un aliaj (amestec) de 14 carate? " 
 

Rezolvare:   

Avem   
               
                

 => x=
       

  
   

 

  Respectiv    
                
                   

  => y=
       

  
 = 

  

 
% 

Pentru amestecul de 18 carate avem : 75%=
             

     
| : 25%<=>3=

   

     
<=> 420+ 3z=560 <=> 

z=46,(6)  46,6 g  

Pentru amestecul de 14 carate avem:  
  

 
%=

             

     
<=>

   

 
= 

     

     
<=> 24500+175t=42000 

<=>t=100 g 
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2) Domeniul viticol,de exemplu: 

"La o fermă viticolă s-au adus 200 l de soluţie de stropit viţa de vie contra manei şi dăunătorilor . 

Aceasta  are o concentratie de 87% şi trebuie diluată în apă până se ajunge la o concentraţie 

cuprinsă între 7% şi 10%. (O concentraţiemai mare de 10% duce la arderea frunzelor iar una mai 

mică de 7% nu duce la dispariţia manei şi a dăunătorilor). Calculaţi cu câtă apă trebuie diluată 

cantitatea de soluţie adusă. " 
 

Rezolvare:  

Apa obişnuită în care se toarnă soluţia are concentraţia de 0%. Notăm cu x cantitatea de apă şi 

putem scrie 7% 
            

     
 10 <=> 

7 
     

     
            <=> 1400+7x 17400 2000+10x. 

Rezolvând inecuaţia 1400+7x 17400,obţinem 7x 16000 <=> x 2285,714.Putem lua aproximativ 
prin lipsă cu două zecimale 2285,71 l . 

Rezolvând inecuaţia 17400 2000+10x <=>15400 10x <=> 1540 x.Obţinem că 

1540 x 2285,71. 
În concluzie este necesară o cantitate de apă cuprinsă între 1540 l şi 2285 l. 
 

3. În construcţii: 

”Un bloc de trei etaje în formă de cub este format din 27 de camere identice. Cu excepţia camerei 

centrale, care este inaccesibilă, se poate trece din orice cameră într-o cameră vecină  

(două camere sunt considerate vecine dacă au un perete comun pe orizontală sau pe verticală). Poate 

cineva să viziteze toate camerele accesibile trecând o singură dată prin fiecare cameră?” 
 

Rezolvare: 

Rezolvarea acestei probleme ţine mai mult de perspicacitate. 

Facem o colorare alternativă alb negru a celor 27 de camere. Dacă prima cameră din stânga jos  

faţă, este colorată cu alb, ultima vafi colorată tot cu alb, iar camera inaccesibilă va fi colorată cu 

negru. Răspunsul la întrebare este nu, deoarece camerele vecine din orice drum trebuie să fie 

colorate diferit. Un drum care trece o singură dată prin fiecare cameră accesibilă ar trebui să conţină 

13 camere alb şi 13 camere negre, iar noi avem 14 camere colorate în alb şi 12 camere colorate în 

negru. 
  

 În afară de aceste probleme există şi probleme foarte grele care pot fi rezolvate prin asocierea de 

informaţii din matematică, putem rezolva probleme practice,folositoare în diverse domenii,cum ar 

fi:  

 financiar-bancar, 

 alimentar, 

 industrial, 

 informatic, 

 medical, 

 în chimie, 

 în fizică, 

 în astrologie, 

 în astronomie 

 în meteorologie 

 în biologie 

 în construcţii. 

 Astfel matematica îşi găseşte utilitatea în tot ce ne înconjoară,uşurânu-ne calea spre 

rezolvarea unei game foarte diverse de probleme. 
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PE MATEMATICIENI  NU-I PĂCĂLEŞTI AŞA 

UŞOR! 
 

Elev:  Gruicin Deian, clasa aVII-a 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timişoara, jud. Timiş 

Profesor îndrumător: Brigitte Badea  
                                                                                  

         Navigând pe Internet am constatat că există unele  prezentări care utilizează false argumente 

ştiințifice, inclusiv trucuri matematice, în scopul de a atrage atenția asupra unor aspecte urmărite, de  

regulă, pentru profituri comerciale (reclame  mascate). 

        În realitate astfel de prezentări sunt foarte nocive deoarece îi dezinformează pe cei care nu au 

suficiente cunoştințe pentru a ințelege adevărul ascuns în spatele acestora. 

        În acest sens am constatat că matematica ne este de folos pentru a nu cădea în astfel de  

capcane comerciale, ajutându-ne să întelegem şi să demascăm intențiile celor care încearcă să  ne 

dezinformeze. 

        Spre exemplu, am găsit un material popularizat în anii trecuţi prin intermediul Internetului, 

care încerca să acrediteze ideea că ar exista o legatură între vârsta unei  persoane  şi cantitatea de 

ciocolată consumată într-o săptamână. Erau utilizate în acest material aşa zise argumente 

matematice prezentate într-o formă atractivă, prin slide-uri conţinând imagini cu produse din 

ciocolată şi cu indicații referitoare la paşii algoritmului prin care s-ar stabili legatura dintre vârsta 

omului şi cantitatea de ciocolată consumată. 

Paşii aceştia sunt (vezi anexa): 

                      “   Adevărul  despre  ciocolată!! 

                                       Ciocolata  iți  va  spune  vârsta! 

1. De  câte  ori  pe  săptămână  ai  chef  să  mănânci  ciocolată? 

( un număr  între  mai  mult  de  0  şi  mai  puțin  de  10 ) 

2.  Înmulțeşte  acest  număr  cu  doi 

(pentru  a  obține  un  număr  par). 

3. Adaugă 5. 

4. Înmulțeşte  rezultatul  cu  50! 

5. Deoarece  ți-ai  serbat  deja  ziua  de naştere  în  2008, atunci  adaugă 1758. 

6. Scade  din  rezultat  anul tău  de  naştere ( 4 cifre ). 

7. Rezultatul  este  un  număr din  trei  cifre. Prima  cifră  indică  de  câte  ori  pe săptamână 

ai chef să mănânci ciocolată . 

                                Celelante două cifre îţi indică . . . .     

                                            VÂRSTA!! ( Da! Vârsta ta! )  “ 

 

        Deşi nu ni s-ar fi părut posibilă o astfel de legătură între vârsta unui om şi cantitatea de  

ciocolată consumată pe săptamână, din curiozitate am efectuat calculul şi am constatat că nu  am 

obținut rezultatul afirmat de autorii prezentării, însă am remarcat o diferență de şase ani  care putea 

fi explicată prin faptul că materialul lua ca an de referință anul 2008 (noi fiind  în  2014). 
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        Pentru a verifica dacă este relevant numărul care indică de câte ori se consumă ciocolată  pe 

săptamână, l-am înlocuit cu un n oarecare, format dintr-o singură cifră (conform cerințelor  

algoritmului).  Punând toți paşii într-o singură relație matematică obținem: 

 

   Rezolvarea “problemei” (anul 2008, pentru un elev cu vârsta de 14 ani): 

   ( n ∙ 2 + 5 ) ∙ 50 + 1758 – 1994 = 

= 100n + 250 + 1758 – 1994 =          

= 100n + 14 =  + 14 =  , unde  n є {1;2;3;4;5:6;7;8;9} 

       Ca să actualizăm problema pentru anul 2014 observăm că trebuie să adăugăm şase  unități, ceea 

ce se poate realiza foarte simplu modificând pasul  5 din algoritm astfel: 

“ 5. Deoarece ți-ai serbat deja ziua de naştere în 2014, adaugă 1764.“  

Obținem varianta actualizată (pentru un elev de 16 ani):  

       ( n ∙ 2 + 5 ) ∙ 50 + 1764 – 1998 = 

   = 100n + 250 + 1764 – 1998 =  

   = 100n + 2014 – 1998 =  

   = 100n + 16 =  ,  n є {1:2:3:4;5:6:7:8;9} 

               Deci, deşi  în aparență acest algoritm funcționează, constatăm că, de fapt, valoarea lui n  nu are 

nicio importanță. Singurele condiții pentru ca acest calcul să dea rezultatul cerut sunt ca la 

coeficientul lui n să avem un multiplu de 100 (pentru a avea două zerouri pe ultimele  două poziții) 

şi ca rezultatul calculelor efectuate cu celelalte constante în afară de anul  naşterii să ne dea anul în  

curs, adică 2014. Ca urmare putem face următoarea generalizare: 

   ( n ∙ 2 + x ) ∙ 50 + y – a =  

= 100n + 50x + y – a =  

= 100n + 2014 – a = 

 

Unde:   a = anul  naşterii 

                             _____  

            v  =  v2v2  = varsta ( v < 100 ) ;       iar  50x + y = 2014 . 

Observație:  Convine  orice  pereche  (x;y)  cu  aceste  proprietăți.  De  exemplu  pentru  x = 3   =>       

=>    y = 1860 .  

       Procedând în acelaşi mod se pot găsi  false corelații între fenomene care nu au niciun fel  de 

legătură între ele. Spre exemplu, pornind de la generalizarea de mai sus, am construit un  exemplu 

care ar putea genera o interpretare falsă de felul că ar exista o legătură între  mărimea  numărului la 

încălțămintea purtată de cea mai vârstnică persoană din familie şi  longevivitatea  acesteia : 

 

      ( n ∙ 2 + x ) ∙ 50 + y – a =  
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  =  n ∙ 100 + 50x + y – a =  

        ________ 

  =  n1n200  + 2014 – a =  

      ______           _______ 

  =  n1n200  + v  =  n1n2v1v2  

                           ______ 

Unde:     n = n1n2   este mărimea încălțămintei; 

                     ____ 

              v = v1v2  – este vârsta celei mai longevive persoane din familie. 

        A se observa că, de fapt, restricția ca n să fie format dintr-o singură cifră nu este  necesară, 

acelaşi lucru obținându-se  şi  pentru  n є N
*
  format din mai multe cifre. 

        În concluzie: având suficiente cunoştinţe matematice putem să descifrăm corect şi să  

demascăm astfel de trucuri atât în folosul nostru propriu cât şi pentru a le arăta celorlalți  sensul real 

al acestor prezentări. 

 

ANEXA 

Ciocolata Ciocolata îîţţi va spune vârstai va spune vârsta

Nu triNu trişşaa

1.1. De câte ori pe săptămână ai chef să mănânci ciocolatăDe câte ori pe săptămână ai chef să mănânci ciocolată? (un ? (un număr număr îîntre mai mult de ntre mai mult de 

0 0 oriori şşi mai pui mai puţţin de in de 10 10 oriori) ) 

2.2. ÎÎnmulnmulţţeeşşte acest număr cu te acest număr cu 22

((pentru a obpentru a obţţine o cifră parăine o cifră pară) ) 

3.3. AdaugăAdaugă 55

4.4. ÎÎnmulnmulţţeeşşte rezultatul cu te rezultatul cu 50 . 50 . 

Ai timp să iei un calculatorAi timp să iei un calculator..

5.5. Deoarece  Deoarece  ţţii--ai serbat dejaai serbat deja ziua de naziua de naşşteretere îînn 20082008, , adaugăadaugă 1758.1758.

6.6. Scade din rezultat anul tău de naScade din rezultat anul tău de naşşteretere (4 (4 cifrecifre). ). 

Rezultatul este un număr din Rezultatul este un număr din 3 cifre3 cifre.. Prima cifră indicăPrima cifră indică de câte oride câte ori ai chef să mănânci ai chef să mănânci 

ciocolată ciocolată îîntrntr--o săptămânăo săptămână. . 

Celelalte două cifre Celelalte două cifre îîţţi indicăi indică. . .. . .

VârstaVârsta!! !! 

((DaDa!!!  !!!  Vârsta taVârsta ta!!!)!!!)
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RECIPROCA TEOREMEI LUI PITAGORA 
 

Elev: Stoica Sorina, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Popeşti , Oraş Mihăileşti , judetul Giurgiu  

Profesor îndrumător: Pîrvulescu Eugenia 

 

  Dacă în triunghiul ABC (fig. 1) avem satisfăcută relaţia:  

                                                 BC
2
=AB

2
+AC

2
,  

atunci el este dreptunghic (     =90
o 
)  . 

  Demonstraţia 1, dată de Euclid în Elemente, cartea I-a, teorema 48.             C 

  Ducem  AE _|_ AC, luăm AD=AB şi unim C cu D. 

  Cum AD=AB, avem, AD
2
=AB

2 
şi AD

2
+AC

2 
= AB

2
+AC

2
 . 

  Dar: 

         AB
2
+AC

2
=BC

2
 prin ipoteză, 

         AD
2
+AC

2
=CD

2
 prin construcţie                                 E    D                                            B 

                        (      =90
o 
) .                                                                              A              

                                                                                                                             Fig. 1         

  Rezultă CD
2
=BC

2
, deci CD=BC şi atunci     ADC =   ABC având toate laturile egale ( AD=AB, 

AC=AC, CD=BC ). Triunghiurile ADC si ABC fiind egale şi unghiurile ce se opun laturilor egale 

vor fi egale, 

                 =    =90
o   

     (c.c.t.d). 

  Demonstraţia 2: folosind teorema lui Pitagora generalizată la triunghiurile oarecare ( fig. 2 si 3)   

                                                                 A 

 

 

 

 

                                         B                    D                                    C     Fig. 2 
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                                                                                     A 

                                                    

                                                                 

 

 

                       B                                             C                         D 

                                                                Fig. 3                                   

Dacă scriem teorema lui Pitagora generalizată sub una din formulele:  

                                 AB
2
=AC

2
+ BC

2
-2BC 

.  
DC, 

                                 AB
2
=AC

2
+BC

2
+2BC 

.
 DC, 

atunci relaţia AB
2
=AC

2
+BC

2
, dată prin ipoteză, ne conduce la egalitatea BC 

.
 DC=0. Cum BC ≠ 0, 

rezultă DC=0 şi deci piciorul perpendicularei din A este C; rezultă AC _|_ BC,   =90
o  

( c.c.t.d.). 

   Observaţie. Dacă scriem teorema lui Pitagora generalizată sub forma: 

                                   BC
2
=AB

2
+AC

2
-2AB 

. 
AC cos A, 

cunoscută sub numele de teorema cosinusului, atunci, relaţia dată prin enunţ, ne conduce la 

egalitatea: 

                                              AB 
. 
AC cos A=0. 

   Cum AB ≠ 0, AC ≠ 0, rezultă cos A=0, sau A=90
o  

(c.c.t.d.).  

   Bibliografie 
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REZOLVAREA UNOR ECUAŢII CU AJUTORUL 

TEOREMEI LUI LAGRANGE 
 

Elevi: Dima Rareş & Stănescu Victor Laurenţiu, clasa a XI-a 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Ion Badea 

 

Joseph-Louis Lagrange  (25 Ianuarie 1736 – 10 Aprilie 1813) a 

fost un matematician şi astronom de origine italiană. El a adus 

contribuţii semnificative în analiza matematică, teoria numerelor şi 

mecanică, fiind considerat cel mai mare matematician al secolului 

XVIII.  

A fost supranumit de Napoleon “piramidagrandioasă a ştiinţelor 

matematice”. În 1766 a ajuns directorul departamentului de matematică 

la Prussian Academy of Science, recomandat de Euler şi d’Alembert. În 

1808, Napoleon la decorat pe Lagrange cu Legiunea de Onoare devind 

conte al Imperiului. Cu o săptămână înaintea morţii lui a fost decorat cu Marea Cruce la întâlnirea 

Ordinului Imperial din 1813 de la Paris. 

 Teorema creşterilor finite 

- Teoremalui Lagrange – 

Fie ,  : ,    f a b  - funcţie Rolle pe   ,  a b   

    
   

      ' ' ( ,  ) a. î. f f
f b f a

c a b c f b f a c b a
b a


      

  

 

 

 

De ştiut: 
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f -funcţie Rolle pe ,  ba   
               ,  ba

                ( ,  )a b

  

Teorema lui Rolle: 

 : ,  f a b  , f – funcţie Rolle pe ,  ba şi        'f  ( ,  ) a. î. f 0a f b c a b c      

Demonstraţie: 

Egalitatea       'ff b f a c b a    reprezintă formula lui Lagrange. 

Se consideră funcţia      : ,  b ;  g ,  g a x f x kx k     

- g continuă pe  ,  ba (diferenţă de funcţii continue) 

- g derivabilă pe ( ,  )a b (diferenţă de funcţii derivabile) 

   ' 'fg x x k   

Se determină numarul real k din cerinţa    g a g b  când 
   f b f a

k
b a





. 

Atunci funcţiei g i se poate aplica Teorema lui Rolle, deci    ' ( ,  ) a. î. g 0c a b c   , adică 

      'ff b f a c b a   . 

Aplicaţii ale Teoremei lui Lagrange 

Aplicaţia 1 

Fie numerele reale 0 a b c d    cu b a d c    şi :f  . 

Rezolvaţi în ecuţia: 
       f x f x f x f x

a d b c   . 

Soluţie:  
               f x f x f x f x f x f x f x f x

a d b c b a d c      
 

Fie        
: ,  b ,  d ;  g

f x
g a c t t   , funcţie Rolle pe  ,  ba  şi pe  ,  dc

,
      1' f

f x
g t x t


  

                  

                  

1'
. .

1 1 1

1'

2 2 2

 ( ,  ) a. î. g

 ( ,  d) a. î. g

f x f x f x
T L

f x f x f x

c a b b g a g c b a b a f x c b a

c c d g c g c d c d c f x c d c





        


        

Ecuaţia iniţială devine:            1 1

1 2

f x f x
f x c b a f x c d c

 
  

 

De aici ne rezultă:   0f x  sau

  1

1

2

1

f x

c

c



 
 

 
 

Ecuaţia  

  1

1

2

1

f x

c

c



 
 

 
are ca soluţii doar soluţiile ecuaţiei   1f x  . 

Concluzie: Ecuaţia iniţială are ca soluţii soluţiile ecuaţiilor   0f x   şi   1f x  . 

Particularizări 

1) Folosind teorema lui Lagrange determinaţi rădăcinile ecuaţiei 3 4 2 5x x x x   . 

Rezolvare: 
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3 4 2 5 3 2 5 4x x x x x x x x        

       
. .

1 1

1 2 1 2: 2,  3 4,  5 ;  f  (2,  3), (4,  5) a.î. 3 2 ,  5 4
T L

x x x x x x xf t t c c xc xc           

Rezultă că soluţiile ecuaţiei sunt 1 0x   şi 2 1x  . 

2) Rezolvaţi în ecuaţia: 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 12013 2016 2014 2015 2014 2013 2016 2015x x x x x x x x x x x x x x x x                     

         
 

   

2 2

2 2 2 2 2 2

. .
1 ' 2 2

1 2

1 1 2 1 1 1 2 1

1 2

: 2013,  2014 2015,  2016 ;  f , f 1

 (2013,  2014), (2015,  2016) a.î.

2014 2013 1 ,  2016 2015 1

T L
x x x x

x x x x x x x x x x x x

f t t t x x t

c c

x x c x x c

   

           

     

  

        
 

Ecuaţia iniţială devine:    
2 22 1 2 1

1 21 1x x x xx x c x x c         soluţiile ecuaţiei sunt soluţiile 

ecuaţiei 
2 1 0x x  

1,2

1 5

2
x

  
  

 
 şi ale ecuaţiei 

 

2 2

21
3 4

2

1 2 0 2, 1

x x

c
x x x x

c

 

 
        

 
. 

Aplicaţia 2 

Fie numerele reale 0 a b c d    cu b a d c    şi :f   strict crescătoare pe . 

Rezolvaţi în ecuţia: 
         

( )
f x f x f x f x

b a f x d c   . 

Soluţie: 

Fie        
: ,  b ,  d ;  g

f x
g a c t t   , funcţie Rolle pe  ,  ba  şi pe  ,  dc

,
      1' f

f x
g t x t


  

                  

                  

1'
. .

1 1 1

1'

2 2 2

 ( ,  ) a. î. g

 ( ,  d) a. î. g

f x f x f x
T L

f x f x f x

c a b b g a g c b a b a f x c b a

c c d g c g c d c d c f x c d c





        


        

 

Ecuaţia iniţială devine:            1 12

1 2

f x f x
f x c b a f x c d c

 
    

De aici ne rezultă:   0f x  sau

 

 
1

1

2

f x

c
f x

c



 
 

 
 

 

 

  11

1
2

2

0,  1
 strict descrescătoare

 strict crescătoare

f xc
c

c
c

f x


  

  
 

 

ecuaţia  

 

 
1

1

2

f x

c
f x

c



 
 

 
are ca soluţii doar soluţiile ecuaţiei   1f x  . 

2 2 2 21 1 1 12013 2016 2014 2015x x x x x x x x         
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Concluzie: Ecuaţia iniţială are ca soluţii soluţiile ecuaţiilor   0f x   şi   1f x  . 

Particularizare 

1)Rezolvaţii in ecuaţia:    1 3 2 4 3 2 4 3x x x x x x xx x x       . 

     
 

1
. . 1

1 2 2 1

2

1 2 1

1 2 1 2

3 2 ,  
: 2,  4 ;  f  (2,  3), (3,  4) a.î. 

x 4 3

0, 1

x x x
T L

x

x x x

x x

xc
f t t c c

x c

xc x c x x
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UTILITATEA MATEMATICII  ÎN STUDIUL ŞI 

APLICAȚIILE FIZICII 
 
Elev: Pană Flavius- Daniel, clasa a VIII-a 

Colegiul Tehnic Câmpulung, jud. Argeş 

Profesor îndrumător: Gabriela-Georgeta Moşteanu  

 

„Cel mai important lucru nu este să nu te opreşti din întrebări.  Curiozitatea 

stă la baza existenței.” 

 

Fizica, în calitate de ştiinţă a naturii, încearcă să explice fenomenele înconjurătoare, 

elaborând legi, principii şi modele necesare studiului.  

Fizica nu poate exista fără matematică. Fiind o ştiinţă exactă, fizica foloseşte aparatul 

matematic atât în enunţuri cât şi în elaborarea şi rezolvarea problemelor sau situaţiilor noi. Relaţia 

fizicii cu matematica este complexă: matematica este prezentă cu suport algebric în orice enunţ al 

unei legi sau al unui postulat, matematica oferă geometrie plană sau în spaţiu pentru mecanică sau 

optică şi, în sfârşit, matematicile superioare reprezintă fundamentul fizicii teoretice, a fizicii plasmei 

şi al altor ramuri ale fizicii care sunt tratate la nivel de învăţământ superior. 

Între fizică şi matematică există o legătură remarcabilă, 

deşi matematica nu este o ştiinţă a naturii, deoarece testul 

direct al validităţii sale nu este experienţa. Fizica furnizează 

concepte şi relaţii, iar matematica oferă un limbaj optim de 

exprimare a acestora, acţionând adesea ca un factor 

raţionalizator al acestor concepte şi relaţii, ordonându-le logic. 

Fizica se bazează pe matematică pentru ca să ofere un 

cadru logic în care legile fizice pot fi precis formulate şi 

predicţiile cuantificate. Astfel, calculul ştiințific este o parte 

integrantă a fizicii. 

Modelarea matematică reprezintă în multe cazuri un compromis între fenomenul fizic 

studiat şi metoda de studiu direct, care asigură o punte de legătură între obiectul real şi modul în 

care acesta este perceput prin experienţe.Modelarea matematică presupune un act de invenţie, el 

nefiind rostul observaţiei directe, ci şi al unui efort de imaginaţie. 

Avantajele pe care le oferă modelarea matematică a unor fenomene fizice : 

 modelul matematic asigură obiectivizarea fenomenelor fizice, descrierea lor în afara 

percepţiilor, uneori subiective ale diferiţilor indivizi; 

 modelarea matematică permite de asemenea o maximă conciziune în descrierea fenomenelor; 

 descrierea matematică oferă şansa unor posibile generalizări şi esenţializări ale unor legi fizice, 

în ideea aplicării lor pentru descrierea altor fenomene similare; 

 modelarea matematică permite obţinerea unor date sau caracteristici pentru fenomenul fizic 

greu accesibil experimental. 

Vom exemplifica legătura strânsă dintre matematică şi fizică. 

Problema 1 

Care este timpul necesar unei bărci pentru a traversa un râu: 

a) pe drumul cel mai scurt? 

b) în timpul cel mai scurt? 
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Se dau: viteza râului v, lăţimea râului a, viteza bărcii faţă de apă u  (u>v) 

Rezolvare: 

 

1. Barca trebuie să plutească astfel încât componenta vitezei    ,paralelă cu malurile să fie egală cu  -         

(fig.1). Atunci componenta vitezei ,    , perpendiculară pe maluri, va fi                  şi  

timpul mişcării 

 

Astfel spus, rezultanta vitezelor            şi      . va trebui să fie normală pe maluri. 

 

2. Viteza bărcii perpendiculară pe maluri şi              (în schimb barca este mult    deviată de râu). 

Comentariu 

Problema se încadrează în capitolul Mişcare uniformă şi uniform variată din clasa a IX - a. 

Din rezolvarea ei rezultă că un elev poate avea dificultăţi în ceea ce priveşte reprezentarea grafică şi 

compunerea vectorului viteză. 

Compunerea vectorilor nu se studiază la matematică în gimnaziu, iar teorema lui Pitagora se 

studiază după ce la fizică se prezintă compunerea mărimilor fizice vectoriale. 

La clasa a IX-a programa de fizică conţine un capitol de Mărimi fizice vectoriale în care se 

explică calculul sumei a doi vectori, această explicaţie ar putea fi mult uşurată dacă la matematică s-

ar studia Capitolul Vectori în plan în acelaşi timp. 

Elementele matematice folosite în interpretarea şi explicarea fenomenelor fizice au o mare 

importanţă în obţinerea rezultatului final şi în rezolvarea problemelor. 

Studiul fizicii în şcoală are ca scop să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii 

elevilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe baza relaţionării 

cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi 

atitudini menite să asigure o integrare profesională. 

Bibliografie: 
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FASCINAŢIA INFINITULUI ÎN PLANUL 

COMPLEX: MULTIMEA JULIA ŞI MULŢIMEA 

MANDELBROT 

 
Elevi: Cristea Daniela şi Cîlţea Georgeta Gabriela clasa a X-a 

Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti 

Profesor  îndrumător:  Luminiţa Dominica Moise  

“Nimeni nu ştie cu siguranţă cum răsar spiralele şi ramurile din 

seriile Mandelbot şi Julia din simple ecuaţii neliniare şi nici de ce 

urmăresc ele atât de aproape modelele arhetipale ale naturii. 

Aceste teme sunt în prim-planul cercetării matematice şi ştiinţifice 

actuale. Când o serie de ecuaţii este lăsată în seama propriilor 

sale iteraţii întortocheate, matematica însăşi pare să găsească 

plăcere în poezia vizuală naturalistă”. 

Frumuseţea formelor fractale este dată deopotrivă de 

continuităţi şi de discontinuităţi ale obiectelor analizate, geometria 

fractală fiind o  modalitate de creaţie bazată pe cunoaştere, emoţie şi imaginaţie. 

Anul 1967 poate fi considerat anul de naştere al geometriei fractale, odată cu apariţia 

articolului " How long is the coast of Britain?" Cartea "The Fractals Geometry of Nature " editată în 

1982 consacră definitiv această noţiune ce devine practic un  nou domeniu al matematicii, fizicii şi 

biologiei moderne. Fondatorul  geometriei fractale este autorul celor două lucrări amintite, Benoid 

Mandelbrot, născut în 1924 în Polonia.  

                      

"The Fractals Geometry of Nature " 1982 " How long is the coast of Britain?" 1967 

Depre omul Mandelbrot înţelegem mai bine din propriile mărturisiri : 

"Ei bine, ... setul Mandelbrot a avut un succes uriaş- spune Mandelbrot. Într-un an milioane 

de oameni s-au implicat în studierea lui. M-am simţit total depăţit de numărul şi tenacitatea lor. Pe 

de altă parte, prefer singurătatea. În fapt mă simt rareori confortabil într-o mulţime finndcă 

mulţimile au o  organizarea a lor. Şi eu, eu nu prea arăt a matematician. Nu arăt nici a fizician şi nici 

măcar ca un critic de artă. E o mare putere în a fi străin, dacă poţi contribui cu ceva nou. " 

Mulţimea Mandelbrot este mulţimea valorilor c  C pentru care orbita critică a funcţiei  

fc(z)=z
2
+c (adică pornind de la x0=0) nu tinde la infinit, deci mulţimea  x n+1 = fc ( zn ) cu z 0 = 0  

este mărginită. 

Mulţimea Julia a unei funcţii complexe f: C  C se numeşte astfel după numele 

matematicianului francez Gaston Julia. Această mulţime este asociată unei funcţii f şi este formată 

din puncte ale căror orbite nu converg la infinit (dar în vecinătatea lor există puncte cu orbite care 

converg la infinit.) 
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Exemplu: Mulţimile Julia ale funcţiilor fc: C  C, fc(z)=z
2
+c  pentru următoarele valori : 

 

 

 

           

            c=-0,1+0,8i 

          c=0,1+0,6024i                                                         c   = -1 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

c=0.112+0.745i 

Elemente de detaliu ale unor mulţimii Julia care exemplifică proprietatea de autosimilitudine 

Mulţimea Mandelbrot este un index pentru mulţimile Julia. Fiecare punct din planul 

complex corespunde unei alte  mulţimi Julia. Pentru o valoare c , vecinătatea din jurul lui c a 

mulţimii Mandelbrot seamănă cu centrul mulţimii Julia cu prametrul c. Mulţimea Mandelbrot nu  

are proprietatea de autosimilitudine ci cvasi -autosimlitudine    adică  putem găsi replici ale 

întregului la scări mai mici. 

 

                        [ -1;1] x [-1;1]                                  [-0.5;0.5] x [0.75;1.25] 

Elemente de detaliu ale mulţimii Mandelbrot 
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             Mulţimea Julia :     2.92 cosz                  2.98 cos z                                      1.35 cos z  

                 

 

                    Mulţimea Mandelbrot- index pentru mulţimile Julia 

“The most beautiful thing we can experience is the 

mysterious. It is the source of all true art and science.“  

Albert Einstein 

"Am crezut întotdeauna că există o ordine în natură. Şi sunt 

destul de mulţumit că am demonstrat acest lucru". 

Benoit Mandelbrot- „un grec între romani ” 
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AMUZAMENTE MATEMATICE 

                                                                                  
Elev: Marcu Denis, clasa aVII-a 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timişoara, jud.Timiş 

Profesor îndrumător: Brigitte Badea  

 

Lumea are tendinţa să îi considere pe oamenii de ştiinţă în general şi pe matematicieni în 

special ca fiind morocănoşi, ursuzi, distanţi. Oare să fie acest lucru adevărat? Sau modul lor de a se 

amuza este mai deosebit? 

În cele ce urmează vă prezentăm un truc matematic amuzant şi justificarea prin calcul a 

rezultatului. 

Problema propusă este următoarea: dintr-un grup de participanţi, prezentatorul problemei 

solicită câţiva voluntari care îşi aleg câte un număr, fără să îl comunice. Primul voluntar poate să 

aleagă un număr format din oricâte cifre, iar următorii trebuie să îşi aleagă numere formate doar 

dintr-o singură cifră. Apoi li se cere sa efectueze următoarele calcule : 

- Cel care a ales primul număr îl dublează, la rezultat adaugă 1 iar numărul obţinut îl îmulţeşte cu 5. 

- Următorul voluntar preia rezultatul anterior, la care adună numărul ales de el apoi procedează la 
fel ca primul: dublează, adună cu 1 iar rezultatul îl îmulţeşte cu 5. 

Şi aşa mai departe, se aplică procedeul la toţi voluntarii pâna la ultimul, care preia rezultatul 

de la cel anterior, îl adună cu numărul ales de el şi îi comunică prezentatorului rezultatul final 

obţinut. 

Apoi prezentatorul problemei, printr-un calcul foarte rapid, “ghiceşte“ numerele alese de toţi 

voluntarii. 

Să vedem cum putem face aceasta printr-un exemplu concret. 

Să presupunem că avem un grup format din 3 voluntari şi primul voluntar alege numărul   

a=326 , al doilea alege  b=5 , iar al treilea alege c=7. 

Numărul comunicat prezentatorului va fi : 

N={[(326·2+1)·5+b]·2+1}·5+c=32712 

 

Prezentatorul face următorul calcul : 

N-55=32712-55= 32657 

 

Pentru numerele a,b,c oarecare, calculul ne dă justificarea amplasării numerelor alese în 

cadrul rezultatului final : 

 

N={[(a·2+1)·5+b]·2+1}·5+c= 

=[(10a+5+b)·2+1]·5+c= 

=(20a+2b+11)·5+c= 

=100a+10b+c+55 

 

Deci  N-55=100a+10b+c 

 

Observăm că pentru generalizare, dacă avem un număr  n  de voluntari, trebuie să scădem 

din N numărul  55...5  format din n-1 cifre. 

 

Bibliografie : 

 

V.Bobancu - ,,Caleidoscop matematic” , Editura Albastros, Bucureşti, 1979. 
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LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI 
 

Elevi: Petrişor Mihai Alexandru & Dumitraşcu Octavian Gabriel, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, jud. Prahova 

Profesor îndrumător: Daniela Mihalache  

 Întotdeauna mi-au plăcut problemele legate de liniile importante în triunghi. Scopul acestei 

lucrări este de a-i ajuta şi pe alţii să înţeleagă această temă. Să începem cu câteva noţiuni de teorie: 

- Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe acel segment construită prin mijlocul 

acestuia.  Mediatoarele laturilor oricărui triunghi sunt concurente într-un punct egal depărtat de 

vârfurile triunghiului notat O şi numit centrul cercului circumscris. 

 

- Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu originea în vârful unghiului, situată în interiorul 

acestuia şi care împarte unghiul în două unghiuri congruente. În orice triunghi, bisectoarele sunt 

concurente într-un punct egal depărtat de laturile triunghiului, notat I şi numit centrul cercului 

înscris în triunghi. 

 

- Înălţimea este perpendiculara construită din vârful triunghiului pe latura opusă. În orice triunghi 

înălţimile sunt concurente într-un punct numit ortocentru triunghiului, notat H. În orice triunghi 

dreptunghic ortocentrul coincide cu vârful drept al triunghiului; în orice triunghi ascuţitunghic 

ortocentrul este în interiorul triunghiului, iar în orice triunghi obtuzunghic ortocentrul se află în 

exteriorul triunghiului. 
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- Mediana este segmentul care uneşte un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse. În orice 

triunghi medianele sunt concurente într-un punct numit centrul de greutate al triunghiului, notat G 

situat pe fiecare dintre mediane la 2/3 de vârf şi 1/3 de bază. 

 

 Acum că am terminat partea de teorie să începem să rezolvăm câteva probleme pe baza 

cunoştinţelor acumulate. 

1. Mediatoarele laturilor [AB] şi [AC] ale ΔABC se intersectează în O situat pe [BC]. Fie M şi N 

mijloacele laturilor [AB] şi [AC]. Demonstraţi că BC=2 AO şi m(  )= m( B) +m( C). 

Să începem rezolvarea: 
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MO şi NO sunt mediatoare, ceea ce înseamnă că O este centrul cercului circumscris al ΔABC. 

Înseamnă că d(O;B)=d(O;C)=d(O;A), rezultă că BC=2AO. 

ΔAOB este isoscel, deoarece [BO]  [AO], ceea ce înseamnă că           (1). 

ΔAOC este isoscel, deoarece [AO]   [CO], ceea ce înseamnă că           (2). 

Din (1) şi (2) ⇒                            , adică                    

2. Fie ΔABC şi [AD bisectoarea       ∈     Punctele E şi F sunt simetricele punctului D faţă de 

dreapta AB, respectiv AC. Demonstraţi că [AE]   [AF]. Arătaţi că AD este înălţimea ΔAEF. 

                            

 

Să rezolvăm: 

  Punctele E şi F sunt simetricele punctului D faţă de dreapta AB, respectiv AC ⇒ AB este 
mediatoarea segmentului [DE], de unde AE=AD, iar AC este mediatoarea segmentului [DF], de 

unde AD= AF şi deci AE=AF. 

(AB = bisect.     ⇒                          

(AC = bisect.     ⇒                     

Din (1) şi (2) ⇒           şi (AD este bisectoarea       în ΔEAF isoscel ⇒        

3. În ΔABC,        ∈             ∈                   Dacă [BQ]   [CP], 

demonstraţi că: 

a) ΔABC este isocel; 

b) [AO este bisectoarea      ; 

c)      . 
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a)      ⇒      ă        (1) 

         ⇒      ă       (2) 

Din (1) şi (2) ⇒                

ΔBCQ; ΔCBP dreptunghice deoarece              

       (3) 

       (4) 

 Din (3) şi (4)       ⇒          ⇒          ⇒                                

b)           ⇒          ⇒                   ⇒           

                  ⇒          ⇒                            . 

c)                             ⇒        

4. În ΔABC, cu AB>AC, înălţimea [AN] se prelungeşte cu           şi mediana [AM] se 

prelungeşte cu          . Arătaţi că            
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                   ⇒            

         
                 

         ⇒            

          

 
         

         
         

         ⇒          ⇒           

          

 
         
         

         

         ⇒          ⇒           

          

 
         
         

                  
         ⇒           

⇒           
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