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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 
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 

http://www.didactic.ro/
http://scoalararesvoda.scoli.edu.ro/
http://ssmprahova.ro/
http://www.mateinfo.ro/
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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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BANDA LUI MOBIUS 
 
Căriga Cristina, clasa a VII-a A 
Școala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploiești 
Profesor îndrumător:  Dracinschi Nicoleta-Ionela 
  
 Această bandă  a fost denumită  astfel în cinstea matematicianului Clifford A. Pickover de 
origine germană în anul 1930 care i-a studiat proprietățile.  Banda lui Mobius (Moebius) este o 
panglică  cu însușiri neobișnuite, pentru unii chiar magice. O astfel de bandă se poate realiza 
deosebit de simplu dintr-o foaie de hartie format A4. Se taie foaia pe  lung,  iar cele două bucăți de 
hârtie rezultate se unesc la un capăt. Capetele panglicii astfel formate se unesc și ele, dar unul din 
capete se răsucește cu o jumătate de rotație. Va rezulta astfel o panglică aparent normală, dar care a 
fost lipită  'invers'. Spre deosebire de alte panglici, în sensul clasic al cuvântului, de-a lungul acestei 
linii veți observa că,  în loc să oțineți două  panglici asemănătoare, veți oține de fapt tot una, doar că 
dublă ca lungime. Dacă în schimb, tăiați panglica la o treime din lățimea ei, veti obține două 
panglici petrecute, una mai și alta mai scurtă.  
 Toate aceste proprietăți neobișnuite rezultă din faptul că această panglică, denumită banda 
lui Moebius, are de fapt o singură parte. Nu cred că mai este nevoie să precizez că, în mod normal, 
dacă tăiam o panglică cu capetele lipite între ele, dar nerăsucite, am fi obținut două panglici de 
lungimi egale, cel mult de lățimi diferite, și că oricât ne-am fi straduit nu am fi reușit să le  prezint  
ca adevărate trucuri magice necunoscătorilor.  La televizor un magician le arăta copiilor trucuri cu o 
panglică aparent normală, dar care era de fapt o astfel de bandă.  
Pentru 'specialiști' această bandă poate fi reprezentată ca un grafic tridimensional prin următoarele 
formule: 
x = cos(s) - t*cos(s/2) + cos(s) (-t stanga) 
y = sin(s) + t*cos(s/2) + sin(s) 
z = t*sin(s/2) 
 

Banda lui Mobius 
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Cum constrium o bandă a lui Möbius? 

 
Se ia o bandă de hartie și se așază pe masă, se notează colțurile ca în figura de mai jos. 

(stânga-sus și dreapta-jos cu A, dreapta sus și stanga jos cu B). Încolăciți colțurile cu aceeași literă 
să se atingă, răsucind-o o dată, lipiți apoi marginile care se ating. 

 

           
 
 
Proprietăți ale benzii lui Möbius: 
  
Câte fețe are? 

Două puncte se zice că sunt pe aceeași față dacă se pot uni printr-o linie curbă, care să nu 
sară vreo margine. 

Trasați o linie pe mijlocul benzii, fără a ridica creionul de pe bandă. Nu vă opriți până nu 
ajungeți din nou în punctul din care ați pornit. (nu vă faceți griji că linia nu a ieșsit perfect dreaptă, 
ideea principală este să nu sară marginea). 

 
Constatați că linia este trasă pe ambele părți, și că din orice punct al benzii se poate ajunge 

la linie. Așadar, ca să unim două  puncte oarecare ale suprafeței benzii, A și B, pornind din A, este 
suficient să unim A cu linia, să mergem pe linie până în dreptul lui B, apoi să unim linia cu B. Deci, 
suprafața are O SINGURĂ FAȚĂ. 
  
Câte muchii are? 

Cu o cariocă colorați punctele de margine, fără să ridicați carioca de pe muchie, până când 
ajungeți în punctul din care ați plecat. 



13 

 

 
 
Constatați că toate punctele de margine ale benzii sunt colorate. Deci, suprafața are O SINGURĂ 
MUCHIE. 
Așadar, banda lui Möbius este o suprafață cu o singură față și o singură muchie, simplu răsucită. 
 
 Secționarea benzii lui Möbius 
Ce se întâmplă cu o foaie de hartie, dacă o tăiați pe jumătate? Se împarte în două jumătăți de două 
ori mai înguste. Ce se întâmplă cu banda lui Möbius, dacă o tăiați pe jumătate? 
Tăiați banda dupa linia de pe mijlocul ei. (nu este grav daca nu puteți urmări linia întocmai, 
important este să tăiați de-a lungul benzii, nu de-a latul.) 
 

 
  
 Constatați că obtineți o singură bandă, de două ori mai lungă. 
  
Câte fețe are? Trasați cu creionul o linie pe mijlocul benzii, până când ajungeți din nou de unde ați 
plecat. Constatați că linia este trasată doar pe o parte, ceea ce  înseamnă că s-a obținut o suprafață 
cu DOUĂ FEȚE.  
  
Câte muchii are? Ca și mai înainte, colorați cu o cariocă punctele de margine, fără a ridica carioca 
de pe foaie. Constatați că a ramas o margine necolorată, adică s-a obținut o suprafață cu DOUA 
MARGINI. 
  
Cate răsuciri are? DOUĂ. 
Așadar, prin tăierea de-a lungul  benzii lui Möbius se obține o suprafață cu două fețe și două 
margini, dublu răsucită. 
Ce se obține prin secționarea acestei benzi de-a lungul ei? Această nouă bandă respectă toate 
proprietățile suprafețelor cu două fețe (de exemplu, ale benzii de 4 ori mai inguste decat banda lui 
Möbius). Doar că sunt legate ca zalele unui lanț. Și fiecare dintre ele, tăiată de-a lungul, se desparte 
în două benzi de aceeași lungime, cu două fețe, cu două muchii, dublu răsucite, dar de două ori mai 
înguste decât banda din care s-au obținut. 
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 Trisecționarea benzii lui Möbius 
 Creați o altă bandă a lui Möbius. Alegeți un punct care să nu fie pe mijlocul benzii (de 
exemplu, cam la o treime din lățimea benzii) și trasați o linie paralelă cu marginile (de-a lungul 
benzii). Câte benzi obțineți dacă tăiați acum banda după linia pe care ați trasat-o? 
Tăiați banda după linia trasată. Constatați că s-au obținut DOUĂ benzi.  
Cea obținută în mijloc este tot o bandă a lui Möbius, adică o suprafață cu 2 fețe, 2 muchii, simplu 
răsucită, dar de lățime mai mică decât banda inițială. Cealaltă, obținută "pe margine", este o 
suprafață cu 2 fețe, 2 muchii, dublu răsucită și de două ori mai lungă. 
*** Ce se întâmplă dacă, atunci când creați banda lui Möbius, în loc de o singură răsucire, ați fi 
încercat o triplă răsucire? 
 S-ar fi obținut tot o suprafață cu o singură față și o singură muchie. 
 Banda lui Möbius este cea mai simplã dintre structurile cu o singură față. Luați o banăde 
hârtie mai lungăa și colorați colțurile opuse ale unei fețe cu aceeși culoare. Puteți acum  înnoda 
această bandă oricum vreți, dar dacă aveți grijă să suprapuneți culorile, veți obține o suprafață cu o 
singură față și o singură muchie.  
 Mai jos sunt reprezentate câteva noduri simple - suprafețe cu o singură față.  
Prin secționare se obțin suprafețe foarte ciudate. 
 

   

   

                                               
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.  Mortici , C.– 600 de probleme de matematică  pentru concursuri  ,  Editura Gill, Zalău, 2001 
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BIOGRAFIA LUI PITAGORA 
 

Urluceanu Valentina 
Școala Vrănești 
Profesor: Stancu Maria 
                                                                                                                                 

        Pitagora sau Pythagoras a fost un filosof  și 
matematician grec, întemeietorul pitagorismului, care punea 
la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei.  
         Despre viața faimosului matematician și filozof-
idealist grec, Pitagora, se știu foarte puține. Se crede că el a 
trăit între anii 580-500 î.e.n. El este originar de pe insula 
Samos.  
         A fost ideolog al aristocrației sclavagiste. Stabilindu-se 
în orașul Crotona (în sudul Italiei), el a creat o unișcoală 
politică reactionară, Uniunea Pitagoreică, o școală 
filozofico-matematică și o conferire politico-religioasă. 
        Pitagora a avut mai mult noroc decât alţi savanţi ai 
lumii antice. Despre el s-au păstrat o mulţime de legende şi 
mituri, adevărate sau ba. De numele lui se leagă mari 
descoperiri din domeniul matematicii, şi în primul rând – 
teorema care poartă numele lui. Însă această teoremă n-a fost descoperită de Pitagora. Unii 
consideră, că Pitagora a fost primul care a dat o demonstraţie riguroasă a acestei teoreme, alţii nu 
recunosc nici meritul acesta. În Franța și în unele regiuni ale Germaniei, în evul mediu teorema lui 
Pitagora se numea „puntea măgarilor”. La matematicienii Orientului era cunoscută sub denumirea 
de „teorema miresei”, iar în „Elemente”, Euclid o numea „teorema nimfei”. 
        Pentru contemporanii săi Pitagora a fost în primul rând un profet religios despre care spuneau, 
că are o coastă de aur sau apare simultan în două localităţi diferite. Unele texte îl prezintă ca 
semizeu, aşa cum el însuşi s-ar fi imaginat: fiul lui Hermes. Pitagora a considerat că există trei feluri 
de fiinţe – divinităţi, oameni obişnuiţi şi "fiinţe în felul lui Pythagoras". În literatură pythagorienii 
se reprezentau mai mult ca vegetarieni pretenţioşi şi superstiţioşi, decât ca matematicienii.  
        Scrierile sale nu s-au păstrat, de aceea descoperirile și ideile sale nu pot fi deosebite cu 
certitudine de cele ale discipolilor. Prin traditie, lui i se atribuie următoarele descoperiri știintifice 
importante: 
- în geometrie: vestita teoremă a lui Pitagora și construirea unor poligoane și poliedre regulate; 
-în astronomie și geografie: ideea că Pământul este o sferă care se rotește în jurul axei sale și că 
există și alte lumi asemenea lui; 
- în muzică: de lungimea coardei sau a flautului depinde sunetul pe care-l produc ele; 
- a descoperit tabla înmulțirii și a introdus metoda de demonstrare în geometrie. 
          De foarte tânăr este atras de Religia Olimpiană, în special de cultul lui Apollo. Dar nici 
Homer cu poemele sale, nici ritualurile religiei sale nu i-au calmat setea de cunoaştere. Căutând 
înţelepciunea pătrunde în Asia Mică, vizitându-l pe Pherekydes, unul din cei 7 Înţelepţi ai 
antichitãţii de la care primeşte mari învățăţuri. 
         Se spune că adevărata cunoaştere Pitagora a aflat-o în călătoriile sale, începute cu insulele din 
apropiere, cum ar fi Delos sau Creta, apoi Siria şi, cel mai important, Egipt. Acolo el a locuit mult 
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timp – aproape douăzeci şi doi de ani – şi s-a iniţiat perfect în limba şi scrierea acestei ţări. Amasis, 
faraonul ce domnea atunci, i-a facilitat accesul la Colegiile sacerdotale de la Memphis şi de la 
Heliopolis, i-a intermediat apropierea spre înalta cultură egipteană. De altfel, valoarea acestor 
cunoştinţe se vor vedea peste ani, când contemporanii lui îl vor descoperi strălucind nu numai în 
metafizică, ci şi în astronomie, în acustică şi în ştiinţa Numerelor, primele fundamente ale ştiinţei 
Naturii. 

          
Nu orice lucru bun, are şi un sfârşit la fel de bun. După un război cu perşii, protectorul său faraon 
este învins şi Pitagora este luat prizonier şi dus la Babilon. Însă forma sa atletică, pentru care a 
rămas celebru în lumea antică, îl ajută să supravieţuiască şi toată perioada captivităţii (doisprezece 
ani) a petrecut-o în studiu şi în reculegere, aprofundându-şi planurile de reformă universală.  
      După peste 34 de ani, se întoarce la Samos, pe care o găseşte coruptă şi incapabilă de reformare, 
şi se îndreptă spre Crotona, în Italia, unde îşi începe împlinirea adevăratului scop al vieţii sale şi 
anume desăvârşirea omului. 
      Primul său discurs în Crotona a fost în faţa unui mare număr de adolescenţi, cărora le-a spus 
lucruri neobişnuite acelor timpuri. După ce le-a făcut un elogiu asupra studiului, care trebuie să fie 
scopul tuturor eforturilor tinereţii, după ce le-a amintit necesitatea Moralei, care trebuie să rămână o 
preocupare constantă, le-a arătat bogăţia fără seamăn a Prieteniei, prima dintre virtuţile omeneşti, 
cea mai mare comoară pentru un tânăr: „Un prieten este un alt sine-însuşi”. De asemenea, le-a dat 
una dintre definiţiile devenite celebre ale Prieteniei: „Când sunt cu prietenul meu, nu mai sunt 
singur, dar nici nu suntem în doi”. 
      Influenţa sa a fost atât de mare, mai cu seamă după discursurile în faţa conducătorilor cetăţii şi 
discursului către femei şi copii (o noutate a acelor vremuri), încât la Crotona a înfăptuit o adevărată 
revoluţie, iar curând totul s-a extins la oraşele învecinate, Locres, Sybars sau Rhegium. 
     Opera lui Pitagora poseda o dublă originalitate. În primul rând, spre deosebire de alţi maeştrii, 
Pitagora se adresează masei poporului, asemănător cum o va face mai târziu Biserica, predică 
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mulţimii, comunică direct cu ea. O învaţă primele elemente ale moralei, organizând ceea ce putem 
numi o propagandă exoterică, prima etapă în lupta pentru o lume mai bună. 
      Principalul său obiectiv a fost acela de a elibera oamenii de tutela materiei, pentru a progresa 
către perfecţiune şi a apropia personalităţile de lumea spirituală, lucru care poate fi realizat doar 
printr-o dublă purificare: aceea a trupului, la care se va ajunge prin lustraţii şi rituri şi aceea a 
sufletului, care va fi dobândită prin rugăciuni şi eficacitatea liturghiilor. 
     Opera lui Pitagora este o sinteză armonioasă a conţinutului tuturor Misteriilor importante 
practicate în timpul său – fiindcă, sub formele lor multiple, el le-a cunoscut chiar din mijlocul lor: a 
fost prezent mulţi ani în mijlocul egiptenilor, a călătorit în Creta, în Babilon şi în Grecia. Mai târziu 
le-a răspândit, printr-o organizare nouă, pe continentul european.  
       El a reuşit să îmbine, într-un compendiu logic şi substanţial, marile tradiţii esoterice ale 
timpului său. El le va comunica unui număr ales de discipoli, iar aceştia nu vor mai trebui să facă 
anevoioase călătorii pentru a primi Lumina, nici să alerge în acest scop din sanctuar în sanctuar; vor 
primi în Ordin plinătatea înţelepciunii.  
       Era trei reguli forte ale acestui ordin: ascultarea, tăcerea și supunerea. Abia după ce învățau 
tăcerea și supunerea (2-5 ani), puteau să vorbească, să întrebe și să-și spună părerile.  
       Au existat două forme ale învățăturii sale: 
a. matematica - iar discipolii se numeau matematici, erau cei care fuseseră expuși unei învățături 
precise, amănunțite; 
b. acusmata – respectiv acusmatici, care știau numai preceptele pe scurt, fără detaliere, grupate pe 
capitole. 
      Pentru  Pitagora principiul lumii este numărul. Tot ce este, este număr. Pitagoreinii au obținut 
șiruri de numere “triunghiulare” (1; 1+2=3; 1+2+3=6; 1+2+3+4=10), pătratice (1; 1+3=4; 
1+3+5=9), pentagonice (1; 1+4=5; 1+4+7=12). 
       Studiind proprietățile numerelor, pitagoreinii au atras atenția asupra legilor divizibilității. Ei le-
au împărțit  toate numerele  în pare și impare, în simple și compuse. 
        Au studiat ecuația x2+y2=z2 (soluțiile sunt numere pitagoreice), numerele perfecte, numerele 
prietene, numerele prime. 
       Pitagora şi discipolii săi au practicat un cult privat, și-au împlinit riturile în secretul Templelor 
lor, în afara oricărei prezenţe străine, chiar în afara influenţei propriilor conducători ai cetăţilor unde 
se aflau. Iar când au refuzat influenţele acestora, au fost interzişi şi urmăriţi, dar au reuşit să 
supravieţuiască veacurilor. Pitagorismul a fost un aliaj între științific și magic, rațional și mistic. A 
dezvoltat matematica, a vrut să reformeze moravurile şi guvernările, speculaţiilor filosofice le-a dat 
o bază adesea realistă, datorită grijii lui constante pentru obiectivitate. 
        În urma conflictelor armate ale timpului, mai ales cele dintre Crotona şi Sybaris, Pitagora a 
decis să renunţe la cursurile pentru esoterici şi s-a închis într-o retragere profundă, iar ulterior, după 
campania lui Cylon impotriva Ordinului, ai cărui membri au fost vânaţi de autorităţile timpului, 
Pitagora dispare în mod misterios şi nu mai apare niciodată. Împrejurările în care el a murit nu au 
fost descoperite niciodată, 
 

Bibliografie:  
1.Cosma, D., Socrate, Bruno, Galilei în fața justiției, Editura Sport-Turism, București, 19822. 
2.Bernal, J. D., Știința în istoria societății, Editura Politică, București, 1964 
 

 



18 

 

VIAȚA ȘI OPERA LUI CARL FRIEDRICH GAUSS 
 

Lucaciuc Andrei 
Școala Vrănești 
Profesor Stancu Maria 
 

Carl Friedrich Gauss s-a născut în anul 1777, 
la 30 aprilie, în localitatea germană Braunschweig, 
într-o familie de orăşeni. La vârsta de 7 ani îşi 
începe studiile primare, uimindu-şi profesorii cu 
uşurinţa lui de a rezolva mintal calculele aritmetice.  

În anul 1792, îşi continuă studiile liceale la  
Colegium Carolinum, absolvindu-l cu uşurinţă. Între 
anii 1795 şi 1798, urmează cursurile  Universităţii 
din Gottingen, părăsind oraşul natal. Aici, studiază  
matematica, fizica, astronomia şi geodezia.  

După trei ani de studii, Gauss şi-a susţinut 
toate examenele.  Impresionat de talentul său în 
teoria numerelor, ducele Carol de Braunschweig 
(1735-1806)  îi creează condiţii de studiu pentru teza 
de doctorat pe care o susţine în anul 1799, o 
finalizează în 1800 şi o publică la Leipzig în anul 
următor. “Teoria numerelor întregi” sau “întregii lui 
Gauss” (după cum mai e cunoscută), a fost expusă în 
cuprinsul studiilor sale aritmetice. 

Pasionat în egală măsură de astronomie ca şi de matematică, Gauss a fost numit în anul 1807 
director al Observatorului din Gottingen şi şeful catedrei de Astronomie al Universităţii din 
Gottingen. În 1809, prin publicarea unei cărţi despre corpurile cereşti, şi-a câştigat un loc de renume 
printre elitele europene din lumea ştiinţei. 

A avut multe realizări în materie de matematică cosmică, printre care şi calcularea 
traiectoriei asteroidului Ceres. 

În perioada 1821-1824, măsoară un fragment de arc din meridianul Pământului, între oraşele 
Gottingen şi Altona. 

În anul 1818 i se solicită 
un studiu geodezic al Hanovrei, 
ocazie cu care inventează 
heliotropul, un instrument de 
măsură bazat pe reflecţia luminii 
solare printr-un sistem de oglinzi 
pentru aliniere şi un mic telescop 
pentru citire la distanţă. 

După 1820, Gauss devine 
tot mai atras de geodezie, iar în 
1822 câştigă “Premiul 

Universităţii din Copenhaga” pentru studiile sale în acest domeniu. 
           O importantă contribuţie a avut-o Gauss şi în fizică, în domeniul magnetismului. 
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Inventează magnetometrul în anul 1823, instrument pentru măsurarea intensităţii unui câmp 
magnetic. Defineşte în 1831 sistemul absolut de unităţi (ca standard de precizie şi măsurare): 
milimetrul, miligramul şi secunda. Pe baza acestor trei elemente şi în funcţie de ele, în anul 1836 
calculează intensitatea câmpului magnetic al Pământului. În anul 1832, împreună cu fizicianul 
Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), studiază teoria magnetismului terestru, cercetările sale 
umplând şase volume, fiecare de câteva mii de pagini. 

În domeniul electricităţii, Gauss a fost primul care a observat posibilitatea transmiterii de 
semnale cu ajutorul curentului galvanic. Astfel, Gauss şi Weber realizează primul telegraf în anul 
1833. 

Tot legat de fizică, Gauss şi-a adus aportul şi în 
domeniul mecanicii, formulând “principiul minimei 
acţiuni”.  
           Din 1850, sănătatea începe să i se deterioreze 
încet, iar Gauss moare în somn în dimineaţa zilei de 23 
februarie 1855, la Gottingen. 
 Sunt peste 1400 de titluri scrise de Gauss în 
întreaga sa viaţă şi se adresează multor domenii ale 
matematicii, fizicii şi astronomiei. Colecţia de 
manuscrise se află la Biblioteca Universităţii din 
Gottingen şi la Arhiva statului Saxonia de Jos.  

Opere importante în matematică: 
-  Disquisitiones Arithmeticae, (1801) o lucrare în șapte 

secțiuni dedicată teoriei numerelor, în afară de ultima 
parte, dedicată celebrului său poligon cu 17 laturi; 

-  Disquisitiones generales circa seriem infinitam, un tratat riguros asupra seriilor și o introducere a 
funcțiilor hipergeometrice; 
-  Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi, un eseu asupra aproximării 
integralelor; 
-  Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen (1816), o analiză asupra eficienței estimatorilor 
statistici;  
-  Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae (1823), lucrare dedicată 
statisticii, a metodei de aproximare a pătratelor perfecte; 
-  Disquisitiones generales circa superficies curva (1828), dedicată geometriei diferențiale, fiind 
opera sa cea mai cunoscută în acest domeniu.  

       Opere importante în fizică:  
-Uber ein neues allgemeines Grundgesiz der Mechanik 
(1829), un studiu de mecanică, în care Gauss își prezintă 
“principiul minimei acţiuni”; 
-Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu 
aequilibrii (1829), un studiu al forțelor de atracție; 
-Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram 
absolutam revocata (1832), prezentare a unor metode de 
calcul al câmpului magnetic terestru; 
Göttingische gelehrte Anzeigen (1834), o descriere a unui 
sistem telegrafic, conceput împreună cu Weber. 

Casa în care s-a născut 

Heliotrop 
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-Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus 
(1839), cea mai importantă operă a sa în 
domeniul fizicii, prezentând “teoria potețialului 
oricărui punct de pe glob”; 
-Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im 
verkehrten Verhältnisse des Quadrats der 
Entfernung wirkenden Anziehungs und 
Abstossungskräfte (1840), o fundamentare 
matematică a operei din 1839; 
-Dioptrische Untersuchungen (1841), un studiu 
în domeniul opticii.  

Opere importante în astronomie: 
-Theoria motus corporum coelestium in 
sectionibus conicis Solem ambientium, (1809) 
este un tratat major în două volume despre 
mișcarea corpurilor cerești. În primul volum 
discută despre ecuațiile diferențiale, secțiuni 

conice și orbite eliptice, în timp ce în al doilea volum, partea principală a operei, arată cum se poate 
estima și apoi îmbunătăți calculul orbitei unei planete.  

Opere importante în geodezie: 
-Theoria attrationis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodus nova 
tractata (1822), o teorie a potențialului, operă cu care Gauss câștigă Premiul Universității din 
Copenhaga; 
-Untersuchungen über Gegenständ der höhern Geodäsie, studiu care a stat la baza proiecției Gauss-
Krueger.  
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CONEXIUNI ÎNTRE MATEMATICĂ ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI A 

COMUNICAŢIILOR (T.I.C) 
 

Elev: Groza Daniela,clasa a X-a  
Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel, jud.Argeş 
 Prof. coordonator Florea Alina-Simona 
 

Importanţa matematicii în formarea şi educarea elevilor este incontestabilă şi în acelaşi timp 
dificilă, datorită caracterului abstract şi în acelaşi timp aplicativ al matematicii, una din disciplinele 
cele mai dificile.  

Folosirea mijloacelor TIC şi multimedia sunt exemple reprezentative, instrumente nu numai 
utile, ci şi necesare în învăţământul modern actual, caracterizat printr-o mai mare aplecare asupra 
nevoilor de înţelegere ale elevului, în conformitate şi cu aptitudinile lui, în aşa-numitul învăţământ 
centrat pe elev.  

Însuşi conceptul de tehnologie a informaţiei şi principiile de funcţionare a calculatorului au 
la bază matematica. Chiar mai mult, toate programele, tot software-ul utilizat, începând de la 
platforme, sisteme de operare şi până la aplicaţii de utilizator au la bază algoritmii matematici. 

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de transformarea ei dintr-o 
societate industrială într-una predominant informatică, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, 
impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului. În acest context, sistemul 
de învăţământ îşi regândeşte întregul arsenal – conţinuturi, metode, structuri – tinzând spre 
informatizarea procesului educaţional.  

Matematica, prin natura ei de ştiinţă reală, se pretează la informatizare într-un mod mai 
complet decât orice altă disciplină.Principiul de bază al unei lecţii asistate de calculator este de a 
transforma procesul de instruire centrat pe cunoştinţe furnizate de profesor într-un proces de 
autoinstruire în care elevul să acumuleze singur un set de informaţii cu care apoi să opereze în 
diferite situaţii impuse în alte sarcini de lucru. În acest caz, profesorul are rolul unui îndrumător care 
este alături de elev pentru a lămuri orice neclarităţi ale acestuia, sau pentru a răspunde la întrebările 
care apar atunci când trebuie înţelese şi folosite corespunzător noţiuni noi. Utilizarea tehnologiei 
informaţiei se va face pe secvenţe instrucţionale care să utilizeze un soft educaţional adecvat. O 
aplicaţie la îndemâna tuturor care poate fi folosită este pachetul de programe Microsoft Office şi, cu 
precădere, o componentă cu instrumente matematice diverse a lui şi anume, Excel.  

Această aplicaţie este prevăzută cu un pachet de funcţii predefinite pentru care se pot 
construi chiar şi grafice. Construcţiile grafice se pot constitui în secvenţe instrucţionale 
independente pentru ca elevul să-şi însuşească atât etapele realizării acestora cât şi deprinderea de a 
recunoaşte o dependenţă funcţională după o diagramă de variaţie dată. În plus, într-o asemenea 
secvenţă, se poate permite modificarea unor parametri care intervin în definirea unei funcţii astfel 
încât, prin compararea diferitelor reprezentări grafice, elevul să observe şi să identifice proprietăţi 
ale funcţiei respective.În secvenţe instrucţionale mai complexe se pot studia proprietăţi ale unei 
funcţii şi modul în care acestea se reflectă într-o reprezentare grafică, elevul fiind pus în situaţia de 
a face lecturi grafice. Printr-un program mai complet elevilor li se poate cere să construiască ei o 
funcţie conformă cu o anumită reprezentare grafică sau cu anumite proprietăţi. Alte sarcini de lucru 
pot cere să se facă asocieri sau identificări de funcţii cu reprezentări grafice date. 

Programul de calcul tabelar Microsoft Excel constituie un suport foarte bun pentru 
abordarea anumitor capitole de matematică şi nu numai. Elevii vor învăţa să recunoască în diferite 
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contexte, să caracterizeze şi să exemplifice noţiunile matematice despre proprietăţile funcţiilor reale 
de variabilă reală, să transpună în formule Excel expresii matematice, să utilizeze limbajul 
matematic în prezentarea unor rezultate obţinute pe cale grafică, să identifice şi să utilizeze 
algoritmi de rezolvare pe cale grafică a unor probleme, să generalizeze rezultatele găsite pentru un 
grafic la întreaga categorie a funcţiilor de acelaşi tip. 

 
 
 

Exemplificări 
• Să se traseze graficul funcţiei   f : R → R, f (x) = x2 

Etapele realizării: 
1. Se va alege domeniul de definiţie al funcţiei intervalul [-10, 10]; 
2. Folosind comanda AutoFill se va genera o serie de valori de la -10 până la 10 cu pasul 1 
(diviziune echidistantă cu ∆x = 1); 
3. Folosind funcţia matematică Excel POWER şi comanda Auto Fill se vor calcula valorile funcţiei 
pentru fiecare punct al diviziunii; 
4. Se vor selecta cele două linii: cea în care s-au introdus valorile diviziunii domeniului de definiţie 
[-10, 10] şi linia în care s-au calculat valorile funcţiei; 
5. Din meniul Insertse va  apela comanda Chart; 
6. Se va selecta tipul de grafic XY (Scatter); 
7.Se va  apăsa  butonul OK. 
X -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(x)=x2 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

 

 
• Sau, pentru f(x)=ax2+bx+c, cu datele de intrare valorile coeficienţilor a, b, c : 
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• Să se traseze graficul funcţiei  f(x)=√−𝑥2 + 𝑥 + 6 
Vom considera o restricţie a domeniului de definiţie, întrucât nu este posibilă reprezentarea peîntreg 
domeniul R şi anume intervalul[-2, 3]. În acest interval se va lua în considerare o diviziune de 
puncte xi cu ∆x = 0.25. Pentru a genera diviziunea de puncte în intervalul [-2, 3] se  procedează 
astfel: 
1. Într-o celulă a foii de calcul se introduce valoarea -2; 
2. În celula alăturatăse introduce valoarea -1.75; 
3. Se selectează cele două valori. 
4. Folosind comanda AutoFill se va genera seria de valori de la -2 până la 3 cu pasul 0.25. 
Pentru a calcula valorile funcţiei fîn aceste puncte vom proceda după cum urmează: 
1. În prima celulă a liniei de sub linia ce cuprinde valorile intervalului [-2, 3] vom calcula valoarea 
polinomului de sub radical în punctul x1 = -2: =POWER(adresa lui x1;2)+ (adresa lui x1) +6 
2. Folosind comanda AutoFill se vor calcula valorile acestui polinom până la ultimavaloare a 
intervalului. 
3. În linia următoare se extrage radicalul de ordinul 3 folosind funcţia POWER: =POWER(adresa 
primei valori calculate din linia 2;1/3) 
4. Folosim AutoFill pentru a calcula valorile funcţiei până la ultima valoare aintervalului x = 3. 
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În continuare, vom exemplifica utilizarea MS Excel în rezolvarea unui sistem de trei ecuaţii cu trei 
necunoscute. 

 
Rezolvarea unui sistem de ecuaţii folosind Excel 

A= �
2 − 3   1 
1   4 − 2
6   5 − 4

�  - Matricea SistemuluiB= �
−1
3
4
� - Matricea Termenilor Liberi  

Calculăm determinantul matricei A pentru a vedea dacă sistemul este compatibil sau nu: 
Folosirea funcţiei MDETERM 
1) Se selectează o celulă unde va apărea rezultatuldeterminantul sistemului -7  
2) Se apasă butonul Insert Function de pe bara Formulas pentru apariţia ferestrei Insert 

Function.În fereastra Insert Function se selectează funcţia MDETERM şi se apasă butonul 
OK.Determinantul fiind nenul, sistemul are soluţie unică.  

3) Se selectează cu mouse-ul domeniul de celule ocupat de matrice.Acesta apare în rubrica Array a 
ferestrei MDETERM. 

4) Se apasă butonul OK şi rezultatul apareîn celula selectată. 

Rezolvarea Sistemului Matriceal:  
Folosirea funcţiei MINVERSE 
1) Se selecteazădomeniul de celule în care trebuie să apară matricea rezultat. 
2) Se apasă butonul Insert Function de pe bara Formulas pentru apariţia ferestrei Insert Function. 
3) În fereastra Insert Function se selectează funcţia MINVERSE şi se apasă butonul OK. 
4) Se selectează cu mouse-ul domeniul de celule ocupat de matrice.Acesta apare în rubrica Array a 
ferestrei MINVERSE. 
5) Se apasă combinaţia de taste CTRL+SHIFT+ENTER.Matricea inversă este introdusăîn domeniul 
selectat. 
Soluţia Sistemului : 
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Folosirea funcţiei MMULT 
1) Se determină forma matricei rezultat şi se selectează un domeniu de celule corespunzător. 
2) Se apasă butonul Insert Function de pe bara Formulas pentru apariţia ferestrei Insert 
Function.În fereastra Insert Function se selectează funcţia MMULT şi se apasă butonul OK. 
4) Se selectează cu mouse-ul domeniul de celule ocupat de prima matrice care apare la rubrica 
Array1. Se trece la rubrica Array2 şi se selectează domeniul ocupat de cea de a doua matrice. 
5) Se apasă combinaţia de taste CTRL+SHIFT+ENTER. 
Matricea produs este introdusăîn domeniul selectat. 
 

 
 

MS Excel este un instrument util, uşor accesibil şi prietenos atât pentru profesori, cât şi 
pentru elevi în desfăşurarea lecţiilor de matematică la nivel preuniversitar. El permite introducerea 
datelor, definirea funcţiilor, reprezentări grafice, rezolvări de ecuaţii şi animaţii ce îi pot ajuta pe 
elevi la mai buna înţelegere a matematicii. 
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ELEMENTE DE CALCULUL PROBABILITĂŢILOR 
 
Elevi: Manea Gabriel-Florin şi Fărcăşanu Ştefan, clasa a X-a 
Colegiul ‚,Spiru Haret’’ Ploieşti,  
Profesor coordonator: Beşleagă Ramona 
 

 Iniţial teoria probabilităţii a fost inspirată de jocurile de noroc din secolul 17.Totuşi 
axiomatizarea completă s-a făcut abia de către Kolmogorov, in 1933, in“Bazele teoriei 
probabilităţii”. De-a lungul timpului, teoria probabilităţii a găsit câteva modele in natură si a devenit 
o ramură a matematicii cu un număr crescut de aplicaţii. Pentru fizică teoria probabilităţii a devenit 
un instrument important în termodinamică şi fizică cuantică. 
•     calculul probabilităţilor: are scopul de a familiariza cititorul cu modelul matematic asociat unui 
fenomen aleator F. 
        Calculul probabilităţilor cuprinde: 

• universul probelor: Mulţimea Ω a tuturor rezultatelor posibile, incompatibile două câte două, 
care pot avea loc în cazul unei probe a unui experiment aleatoriu se numeşte universul probelor 
sau spaţiu probelor. 

• evenimente: Fie Ω un univers. Se numeşte eveniment orice submulţime a lui Ω. 
• operaţii cu evenimente: 
• negaţia: Dacă A este un eveniment, atunci non A  este evenimentul care se realizează dacă şi 

numai dacă nu se realizează A. Dacă A∈ P(Ω) atunci non A= C(A)=Ω-A∈P(Ω). 
• reuniunea: Fie A, B două evenimente. Se numeşte reuniunea evenimentelor A,B evenimentul 

notat A U B (citim A sau B) care se realizează dacă şi numai dacă se realizează cel puţin unul din 
evenimentele A, B. 

• intersecţia: Fie A, B doua evenimente. Se numeşte intersecţia evenimentelor A si B evenimentul 
notat A∩B (citim: A si B) care se realizează dacă şi numai dacă se realizează simultan A şi B. 

• evenimente incompatibile: Două evenimente A,B se numesc incompatibile dacă şi numai dacă 
A∩B= Ø . 

• evenimente elementare: Fie Ω un univers finit Ω={ω1, ω2,…, ωn}. Evenimentele  {ω1},{ 
ω2},…,{ ωn} se numesc evenimente elementare. 

• funcţia probabilitate:Fie Ω un univers. Aplicaţia P:P(Ω) →R se numeşte probabilitate pe Ω  dacă 
au loc axiomele 

• 1)P(A) ≥ 0, ( Probabilitatea oricărui eveniment este un număr pozitiv). 
• 2)P(Ω) = 1 (Probabilitatea evenimentului sigur este egală cu 1) 
• 3) P (A U B) = P(A) + P(B), dacă A∩B=Ø 
• (Probabilitatea reuniunii a două evenimente 

incompatibile este egală cu suma probabilităţilor 
lor).  

• Câmp de probabilitate: Fie F un fenomen aleator. 
Tripletul (Ω, P(Ω), P) se numeşte câmp de 
probabilitate asociat fenomenului F. 

 
PROBLEMA 1: La un congres participă 500 de 
persoane. Dintre aceştia 300 vorbesc franceza , 200 
italiana , 90 engleza , 160 franceza şi italiana , 60 
franceza şi engleza , 40 italiana şi engleza, iar 20 toate 
cele trei limbi. Alegând o persoană la întâmplare 
dintre cele partcipante la congres, care este 
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probabilitatea ca ea să vorbească: exact două din cele trei limbi ? Cel puţin una din limbi ?  
 
REZOLVARE: Această problema o rezolvăm cu ajutorul Diagramei lui Venn. Metoda diagramelor 
Venn reprezintă o modalitate de verificare a validităţii inferenţelor (imediate şi mediate) prin 
reprezentări grafice. Metoda în sine constă în intersectarea unui număr de cercuri, fiecare cerc 
reprezintă un termen al inferenţei. 
În problema noastră diagramă arată astfel:   

• Din diagramă deducem ( F ∩ I ) =  140, (I ∩ E ) = 20, (E ∩ F )=40 . Deci numărul de cazuri ca 
o persoană să vorbească exact doua limbi este egal cu 140 + 20 +40 = 200, de unde rezultă 
probabilitatea cerută egală cu p=200/500= 0,4 . 

• Numărul celor care vorbesc cel puţin una din limbi este egal cu 200+90+160=450.  
• Deci, probabilitatea ca o persoana să vorbească o limba este p=450/500=0,9. 

 
PROBLEMA 2 :  În timpul unei lecturi,fiecare din cei cinci matematicieni adorm exact de două 
ori.Pentru fiecare pereche de aceşti matematicieni ,a existat un moment în care au adormit 
simultan.Demonstraţi că, la un anumit moment,trei matematicieni au adormit simultan.  
 
REZOLVARE: Presupunând că cei trei matematicieni n-au adormit niciodată simultan,obţinem 10 
intervale de timp care nu se suprapun,un interval de dozare pentru fiecare din cele combinări de 5 
luate câte 2 perechi de matematicieni.Fiecare asemenea interval a fost iniţiat de un moment în care  
unul din matematicienii din pereche a adormit .Întrucât fiecare din cei cinci matematicieni a adormit 
de două ori,au existat exact 10 asemenea momente,astfel încât fiecare a iniţiat un interval 
diferit.Însă, deoarece doi din matematicieni au adormit în timpul primului interval,două din cele 10 
momente s-au şi consumat ,rămânând ca cele 8 momente să iniţieze restul de 9 intervale.  
Acest lucru este imposibil şi rezultatul dorit rezultă din această contradicţie. 
 
PROBLEMA 3:  La un concurs de matematică 3 candidaţi primesc câte un plic care conţine n bilete 
cu probleme de algebră şi geometrie . Cele trei plicuri respective conţin  câte 1,2,3 subiecte de 
algebră. Fiind examinaţi, cei trei candidaţi extrag fiecare câte un bilet din plic. Extragerea făcându-
se la întâmplare , să se afle probabilitatea următoarelor evenimente :    
 a)Toti candidatii sa fie examinati la geometrie ;  
 b)Nici un candidat să nu fie examinat la geometrie;                 
 c)Cel puţin un candidat să fie examinat la alegebra.                                                                       
 

REZOLVARE: Se aplică schema lui Poisson. Se formează polinomul:  

𝑃(𝑥) = �
1
𝑛
𝑥 +

n − 1
n

� �
2
𝑛
𝑥 +

𝑛 − 2
𝑛

� �
3
𝑛
𝑥 +

𝑛 − 3
𝑛

�

=
1
𝑛3

[6𝑥3 + (11𝑛 − 18)𝑥2 + (6𝑛2 − 22𝑛 + 18)𝑥 + (𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)]

= 𝑃3𝑥3 + 𝑃2𝑥2 + 𝑃1𝑥 + 𝑃0 
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a) Termenul liber din polinomul P(x) , 𝑃0 =  (𝑛−1)(𝑛−2)(𝑛−3)
𝑛3

 

 b) Coeficientul lui x3 din polinomul P(x), 𝑃3 = 6
𝑛3

 

 c) P=1-P0 
 
PROBLEMA 4:    La o petrecere sunt n persoane . Demonstraţi că există două pesoane astfel încât 
din restul de n-2 persoane , să existe minimum [n/2]-1 din ele , din care fiecare cunoaşte pe cealaltă 
sau pe amândoua , sau nu cunoaşte pe nici una din cele două . 
 
 REZOLVARE:  Presupunem că “ a cunoaşte” reprezintă o relaţie simetrică . Date fiind două 
persoane la petrecere , se descrie a treia persoană ca “ amestecată “ relativ la acea pereche , dacă 
acea persoană o cunoaşte pe una din cele două. Bunăoară , o persoană care cunoaşte exact k 
persoane la o petrecere este amestecată relativ la k (n-1-k) perechi.  
Din inegalitatea mediilor rezultă că fiecare persoană este amestecată relativ la majoritatea a 
(𝑛−1)2

4
perechi.Astfel exista cel mult 𝑛(𝑛−1)2

𝑛20
= 𝑛−1

2
𝐶2𝑛combinaţii de perechi amestecate cu o 

persoană si cel puţin una din 𝐶2𝑛perechi la maxim (n-1)/2 din restul de persoane este amestecată.  

Pentru această pereche există cel puţin 𝑛 − 2 − �𝑛−1
2
� = �𝑛

2
� − 1care cunosc pe fiecare din cele două 

persoană sau nu cunosc pe nici una din cele două .   
 
BIBLIOGRAFIE: 
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CE A  ÎNSEMNAT  MATEMATICA  PENTRU  MINE 
ÎN  CEI  PATRU ANI  DE GIMNAZIU 

 
Iftodiu  Rebeka 
Clasa a VIII-a D 
Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, jud.Hd 
Prof. Nicolăescu Alina 
 

                       Matematica pentru mine în decursul a celor patru ani de gimnaziu a însemnat muncă 
depusă, efort pshihic dar în același timp satisfacția și bucuria dăruită în schimbul orelor petrecute la 
rezolvarea diferitelor  probleme și exerciții.       
                 Cu ajutorul acesteia mi-am dezvoltat logica, spritul organizatoric și vederea în spațiu. De 
asemenea matematica mi-a dezvoltat creativitatea şi spiritul critic.  
                 Chiar dacă matematica este un obiect greu de stapânit, în timp iți modelează 
personalitatea și te invață mai ales ceea ce înseamnă satisfacția adevarată, pentru că nimic nu se 
compară cu bucuria reușitei în rezolvarea unei probleme dificile, deoarece matematica este o 
materie în care dacă depui efort cu siguranță vei primi rezultate pozitive. 
                Matematica înseamnă a lucra în etape riguros ordonate, folosind în fiecare nouă etapă 
noţiunile şi cunoştinţele dobândite în etapele anterioare, de aceea am devenit mai organizată, mai 
atentă la detalii, iar acum găsesc mult mai ușor soluții la probleme și i-au decizii optime. 
               Cei patru ani de gimnaziu ne-au pregătit pentru matematica ce va urma, de un nivel mai 
înalt (liceul, facultate) matematica din gimnaziu fiind pentru noi ca o primă treaptă, iar dacă această 
treaptă este cladită bine fundația va crește armonios.  
              De asemenea pentru cei care doresc o meserie în acest domeniu este un început care cu 
siguranță le va fi de folos, deoarece în ziua de azi multe meseri se bazează pe matematică, ea 
aflându-se la baza multora. 
             În cei patru ani de gimnaziu diferitele concursuri de matematică la care am fost m-au ajutat, 
ele fiind mult mai complexe, am văzut diferite exerciţii și probleme care m-au pus în dificultate dar 
cu ajutorul cărora m-am putut gândii la diferite soluții, la care dacă aș fi dorit să le fac acasă poate 
aș fi spus că nu le pot rezolva. Deoarece un concurs implică și spiritul competitiv care duce la noi 
idei în rezolvăriile diferitelor probleme matematice. 
             Dar, matematica în cei patru ani a fost mai ușor de înțeles cu ajutorul profesoarei noastre, 
explicațiile acesteia ne-au putut învață mai ușor, deoarece matematica este un obiect greu, iar dacă 
în primul rând nu o înțelegi nu poți trece la etapele următore, mai ales la un nivel mai înalt. 
             În concluzie matematica în cei patru ani de gimnaziu a fost grea, dar acum când stau să mă 
gândesc la acești patru ani minunați, aș putea spune că îmi va lipsii, iar fără această parte din viața 
mea nu aș fi putut sa fiu cine sunt astăzi, ea modelându-mi caracterul și ridicând un nivel mai înalt 
asupra intelectului meu. 
           Deci, aș putea spune ca matematica de gimnaziu a fost prima treaptă care a avut un rol 
important în formarea mea de acum, desigur alături de celelalte materii, matematica fiind una dintre 
cele mai importante.  
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DESPRE FRACTALI 
 

Elev: Leahu Dănuţ, clasa a XI-a 
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 
Prof. coordonator : Simona Prodan  
 

Fractalii sunt structuri rafinate produse de natură, care se ascund chiar în faţa ochilor noştri, 
în jurul nostru. 

O definiţie intuitivă a fractalului este aceasta: Un fractal este o figură geometrică 
fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie  
o copie miniaturală a întregului. 

Istoria fractalilor nu este lungă. A început brusc, în 1975, cu lucrarea revoluţionară a 
matematicianului Benoit Mandelbrot, "O teorie a seriilor fractale", care mai târziu a devenit cartea 
sa manifest "Geometria fractală a naturii". El a inventat cuvântul "fractal" (din latinescul "frangere" 
care înseamnă "a sparge în fragmente neregulate"), astfel încât inversele forme au putut fi unificate 
sub un singur nume. Mandelbrot nota: "deoarece cuvântul algebra derivă din cuvântul arab jabara (a 
lega împreună), între cuvintele fractal şi algebră este o contradicţie etimologică". Mandelbrot a 
lucrat pentru IBM New York în anii 1960. Având puterea imensă de calcul a companiei la 
dispoziţia sa, el a reuşit să exploreze ciudata lume nouă a fractalilor, pentru prima dată. 
Unul dintre cei mai faimoşi fractali de azi este setul Mandelbrot, numit după descoperitorul său: 
 

                                                      
 

La începutul anilor 1980, matematicianul Michel Barsley s-a alăturat rândurilor mereu 
crescînde de "fractalieri". Când era copil, Barsley a fost fascinat în mod deosebit de anumite ferigi. 
Nu a putut stabili exact ce conferea ferigilor frumuseţea lor magică decât mulţi ani mai târziu. 
Observând modul în care fiecare frunză se aseamănă cu întregul, el a scris un program simplu pe 
calculator pentru a modela aceste caracteristici. Imaginea rezultată era mult mai reală decât s-a 
aşteptat şi a devenit în curând unul dintre cei mai faimoşi fractali din lume. 
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Fractalii se află peste tot în jurul nostru, luând forma unui lanţ muntos sau se regăsesc în 
unduirea liniei de ţărm. Ca şi formaţiunile noroase şi focurile licărind, unii fractali suferă schimbări 
continue, în timp ce alţii, cum ar fi copacii sau sistemul vascular omenesc, reţin structura pe care au 
căpătat-o în evoluţia lor. Conceptul matematic de "fractal" caracterizează obiecte cu o diversă gamă 
de structură şi care astfel reflectă principiul ierarhic de organizare. Obiectele fractale nu îşi schimbă 
forma în mod semnificativ când sunt observate la microscop. Mandelbrot a găsit un principiu ce 
organizează un întreg univers de structuri asemănătoare cu întregul într-o manieră neaşteptată. 

Arborii şi ferigile sunt fractali naturali care pot fi modelaţi uşor pe calculator folosind un 
algoritm recursiv. Natura recursivă este evidentă în aceste exemple — o ramură a unui arbore sau o 
frunză a unei ferigi este o copie în miniatură a întregului: nu identice, dar similare. O altă plantă la 
care se poate observa uşor auto-similitudinea este conopida (sau broccoli). 

 
     Din anii 1990, fractalii sunt larg folosiţi. Producţii cinematografice importante îi folosesc 
pentru efecte speciale, sistemele de redare grafică pe calculator îi folosesc pentru a creea structuri 
naturale, oamenii de ştiinţă şi matematicienii i-au transformat într-o unealtă indispensabilă pentru 
munca lor. Pe măsură ce potenţialul acestei noi geometrii este recunoscut din ce în ce mai mult şi 
calculatoarele din ce în ce mai rapide fac interacţiunea mai uşoară, instrumentelele de desenare 
fractală vor deveni parte a majorităţii sistemelor de grafică pe calculator. 

 În timp ce fractalii câştigau toate premiile la expoziţiile de grafică pe calculator, aproape 
toate disciplinele ştiinţifice descopereau frumoasele lor modele haotice. Fizicienii, trasînd grafic 
starea particulelor, găseau tulburătoare opere de artă apărînd pe imprimantele lor. Biologii şi 
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psihologii diagnostichează "boli dinamice", care apar când ritmurile fractale devin desincronizate. 
Seismologii chiar au descoperit valuri fractale care străbat scoarţa terestră. Meteorologii, 
economiştii, chimiştii, hidrologii şi aproape toate ramurile inginereşti se întâlneau cu forme care 
erau mult mai frumoase decat previzibile. 

Se mai folosesc în calcularea traiectoriilor de zbor la survolari aeriene de către avioane mici 
de recunoaştere, la cartografiere şi la analize financiare. Oricine poate crea peisaje deosebite şi 
imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, deoarece există pe Internet o mulţime de programe 
software generatoare de fractali. Astfel, oricine poate genera fractali, neavând nevoie să cunoască 
noţiuni matematice complexe – tot ce trebuie să facă este să modifice funcţia care generează 
fractalul şi alţi parametri, şi să selecteze nişte culori. De asemenea, ne putem compune propria 
muzica fractală cu ajutorul unor programe software specializate. 

În matematică, funcţiile fractale se comportă ca şi sistemele haotice în care schimbări 
aleatoare asupra valorilor de pornire pot modifica valoarea funcţiei în moduri imprevizibile, în 
interiorul frontierelor sistemului. 

În corpul uman, pot fi modelate cu ajutorul fractalilor: ramificaţiile venelor şi arterelor, 
structura rinichiului şi a scheletului, inima şi sistemul nervos. 

Nimeni nu ştie cu siguranţă cum răsar spiralele şi ramurile din seriile Manderlbot 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. Matematica însăşi pare să 
găsească plăcere în poezia vizuală naturalistă. Încă din cele mai vechi timpuri, ordinea clară a 
matematicii a fost într-o poziţie făţişă faţă de haosul care nu ţine cont de nici o regulă a naturii. 
Totuşi, matematicienii au fost întotdeaua încântaţi de natură şi au încercat să imite modelele 
naturale. În prezent, profunda şi deseori misterioasa legătură dintre aceste două domenii pare să 
devină brusc mai strânsă. 

Oamenii de ştiinţă sunt prinşi în mijlocul acestei interacţiuni dintre raţiune şi observaţie. De 
aici, ei au obţinut noi instrumente puternice pentru a modela aproape toate fenomenele naturale.  
 

Webografie       
http://fractali.webs.com 
http://mathworld.wolfram.com/MandelbrotSet.html 
http://universulenergiei.europartes.eu/intrebari/fractali/ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fractali.webs.com/
http://mathworld.wolfram.com/MandelbrotSet.html
http://universulenergiei.europartes.eu/intrebari/fractali/
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ÎN LUMEA TRIUNGHIURILOR 
 

Elev: Grigore Viorel, clasa a VI-a  
Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă”Ploieşti 
Prof. coordonator: Daniela Badea 
  

Motto: „ În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi” 

Euclid 

 

1. Fie ( )B AC∈  şi D, E două puncte de o parte şi de alta a dreptei AC astfel încât ABD∆  şi BCE∆  

să fie echilaterale. Considerăm ( )S AB∈ , ( )T BC∈  astfel încât ( ) ( ) 0DSB ETC 90m m= =   şi 
DS EC={P},  ET AD={F}.  Dacă  punctele P,B,F sunt 
coliniare şi punctele D,B,E sunt coliniare, arătaţi că AD=BC. 
Rezolvare :                                                                                

( ) ( ) 0FAB ACP 60 (alt.int) AF||CP m m= = ⇒ 

1 1F P  (alt.int)⇒ ≡   

 Din 
DP AC

DP||EF
EF AC

⊥ 
⇒⊥ 

2 2F P  (alt.int)⇒ ≡   

Avem ( ) ( )ΔPFD FPE (U.L.U) DP FE≡ ∆ ⇒ ≡  

Analog ( ) ( )ΔPBD FBE (U.L.U) DB BE≡ ∆ ⇒ ≡ (1) 

Din ∆ ABD echilateral ⇒ AD = DB  (2) 

       ∆ BCE echilateral ⇒ BE = BC  (3) 

Din (1) , (2)  şi (3) ⇒ AD = BC. 
 
 
 
 
2. Dacă un unghi exterior al triunghiului este 
media aritmetică a măsurilor celorlalte două 
unghiuri exterioare ale aceluiaşi triunghi, 
cercetaţi dacă acesta este congruent cu unghiul 
format de bisectoarele a două unghiuri 
interioare ale triunghiului. 
Rezolvare : 

Fie ABC∆ .  

Notăm 
( ) ( ) ( )BAC ,  ABC ,  ACB ,  m x m y m z= = =  
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Din teorema unghiului exterior avem ( ) 0
extA 180m x y z= − = +  

( ) ( ) ( ) 0 0
ext ext 0

ext

0 0

B C 180 180 Din ipoteză  A 180
2 2

180 180
2 2

m m y zm x

y z y zx x

+ − + −
= ⇔ − = ⇔

+ +
− = − ⇔ =

 


 

Bisectoarele unghiurilor ABC şi ACB,    cu măsurile y, respectiv z formează un unghi cu măsura   

xzyzy
−=

+
−=






 +− 000 180

2
180

22
180  , proprietatea din ipoteză fiind indeplinită. 

3. Fie triunghiul isoscel ABC cu m ( ) 0BAC 100m = . Fie (CE şi (AD bisectoarele unghiurilor  
ACB , respectiv BAC , unde E AB∈ , D BC∈  şi fie CE AD = {F}.   Bisectoarea unghiului 
BEC BEC intersectează BC în G. Demonstraţi că:  

a) ∆CAE ≡ ∆CGE; 
b) (GF este bisectoarea unghiului EGD . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvare : 

a) Din ipoteza avem ( ) ( ) ( ) ( )0 0ABC ACB 40 BCE ACE 20m m m m= = ⇒ = =      

În ∆ BEC avem ( ) ( )0 0 0 0BEC 180 40 20 120m = − + = şi cum (EG bisectoarea BEC ⇒    

( ) ( ) ( )0 0GEC 60 BEG AEC 60m m m⇒ = = ⇒ =   . 

U.L.U
Atunci AEC GEC
            EC EC CAE CGE.
           ACE GCE

≡ 
= ∆ ≡ ∆
≡ 
⇒

 

 

 

b) Din CAE CGE EG=EA; GEF FEA∆ ≡ ∆ ⇒ ≡   şi cum (EF) este latură comună, vom avea 
( ) ( ) 0EFG EFA EAF EGF 50m m∆ ≡ ∆ ⇒ = =  . 

Din ∆ GEC ⇒ ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0180 60 20 100 EGF FGC 50m EGC m m∠ = − + = ⇒ = = ⇒   

(GF bisectoarea unghiului EGD . 
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4. Se consideră segmentul (BC) şi NM mediatoarea sa astfel încât ( )M BC∈ Şi ( ) 0BNC 90m > . 
Fie A NC∈  astfel încât ΔABN ≡ ΔMCN. Demonstraţi că : 

a) NC = 2AN 
b) BN ⊥ AM                                            

Rezolvare : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) În NBC∆  , (MN) mediatoare şi înălţime NBC⇒ ∆  isoscel  ⇒  

NBC NCB şi BNM MNC≡ ≡    Din ipoteza ΔABN ≡ ΔMCN⇒
AB AN,  ABN NCM NBM, AN=MN şi BNM BNA⊥ ≡ ≡ ≡ ⇒    

( ) ( ) ( ) ( )0 0CNM MNB BNA 60 NCM 30m m m m= = = ⇒ =     

 deci NCîn NCM MN NC 2AN
2

∆ ⇒ = ⇒ =  .                                                                                   

b) ∆ AMN isoscel, cu AN=MN ⇒
( ) ( ) ( )0 0  AMN isoscel, cu AN=MN  NAM AMN 30 60

ABM echilateral
m m m AMB∆ ⇒ = = ⇒ ∠ = ⇒

⇒ ∆

   

În acest triunghi (BN este bisectoare, deci este şi înălţime ⇔ BN ⊥ AM. 
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ISTORIA UNUI NUMĂR REAL:  
  NUMĂRUL Π 

 
Ionescu Vlad, clasa a VII-a 
Prof. îndrumător Corina Băciucu 
Școala gimnazială nr.24, București 
 

Pi (π) este o constantă matematică a cărei valoare este 
raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc. 

Simbolul π a fost propus pentru prima oară de 
matematicianul galez William Jones în 1706. Valoarea constantei 
este egală aproximativ cu 3,14159 în notaţia zecimală obişnuită. π 
este una dintre cele mai importante constante din matematică şi 
fizică: numeroase formule din matematică, inginerie şi alte ştiinţe 
implică π. 

π este un număr iraţional.  
Litera grecească π, adesea scrisă pi în unele texte, a fost 

adoptată de la cuvântul grecesc „περίμετρος” (perimetru). 
Numele literei greceşti π este pi, scriere utilizată în unele 

situaţii în care nu este disponibil simbolul grecesc, sau în care 
utilizarea sa ar fi problematică. π corespunde literei române p. Nu 
se notează cu literă mare (Π) nici măcar la început de propoziţie. 
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Arhimede a fost primul care a încercat să calculeze valoarea lui π cu rigurozitate.  
       El şi-a dat seama că această mărime poate fi limitată superior şi inferior înscriind cercurile în 
poligoane regulate şi calculând perimetrul poligoanelor exterioare şi respectiv interioare; 
       Folosind echivalentul unui poligon cu 96 de laturi, el a demonstrat că 3 + 10/71 < π < 3 + 1/7. 
Media acestor valori este aproximativ 3,14185. 
       În secolele ce au urmat s-au făcut şi alte dezvoltări în India şi China. În preajma anului 265 e.n., 
matematicianul Liu Hui a găsit un algoritm simplu şi riguros pentru calculul lui π la orice grad de 
precizie. El însuşi a efectuat calculul până la un poligon cu 3072 laturi şi a obţinut o valoare 
aproximativă pentru π de 3,1416, după cum urmează: 

 
 

Aproximarea lui Pi, după Arhimede 
 
         Calculul perimetrului, PN , unui poligon regulat cu n laturi circumscris unui cerc de diametru 
d. Adică,  cu cât mai multe laturi are un poligon, cu atât mai apropiată este aproximarea lui π. 
Arhimede a determinat acuratețea acestei abordări,  comparând perimetrul poligonului circumscris 
cu diametrul unui poligon regulat cu același număr de laturi înscris în cerc. Folosind un poligon cu 
96 de laturi, el a calculat că: 310⁄71 < π < 31⁄7. 

 
Algoritmul Pi al lui Liu Hui 

Liu Hui a inventat o metodă rapidă de calcul și a obținut valoarea aproximativă 3,1416 cu un 
poligon de doar 96 de laturi, profitând de faptul că diferența de arie a poligoanelor succesive 
formează o progresie geometrică de factor 4. 

Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui π să fie evaluată de calculatoarele electronice, 
memorarea unui număr record de cifre a devenit o obsesie a unor oameni. În 2006, un inginer 
japonez pensionar, s-a lăudat cu reţinerea a 100.000 de zecimale exacte. Aceasta nu a fost însă 
verificată de Guinness World Records. Recordul înregistrat de Guinness la memorarea cifrelor lui π 
este de 67.890 de cifre, deţinut de un student de 24 de ani din China. I-au luat 24 de ore şi 4 minute 
să recite fără greşeală până la a 67.890-a cifră zecimală a lui π. 

Există mai multe moduri de memorare a lui π, printre care şi utilizarea de „pieme”, poezii 
care reprezintă numărul π astfel încât lungimea fiecărui cuvânt (în litere) reprezintă o cifră. cuvânt 
are 3 litere, al doilea are una, al treilea are 4, al patrulea 1, al cincilea 5, şi aşa mai departe. În limba 
română există fraza: „Aşa e bine a scrie renumitul şi utilul număr”. 

Primele 50 de zecimale ale lui Pi: 
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CALCULUL INTEGRALELOR DEFINITE PENTRU 
CÂTEVA FUNCŢII  

      

Elev Matei Nicuşor Robert 
Liceul Tehnologic „Sf. Pantelimon”, Bucureşti  
Prof. indrumator Rădulescu Gabriela Vilma 

 
În această lucrare ne vom ocupa cu calculul integralelor definite ale unor funcţii întâlnite la 

examenele de admitere în învăţământul superior economic.  

 
Aplicaţia 1:  

 Fie RRf →: care verifică relaţia  ( ) ( ) 12 +=−− xxfxf , ( ) Rx ∈∀ . Să se calculeze 

( )dxxfI ∫
−

=
1

1

 

                     (Facultatea de Comerţ, ASE Bucureşti, 1998) 

Soluţie:  
 

În relaţia ( ) ( ) 12 +=−− xxfxf , ( ) Rx ∈∀  facem xx −→  şi obţinem 

( ) ( ) 12 +−=−− xxfxf .  

Avem: 
( ) ( )
( ) ( )




+−=−+−
+=−−

12
12
xxfxf

xxfxf
    şi eliminăm ( )xf − :  

( ) ( )
( ) ( )




+−=−+−
+=−−

12
2224

xxfxf
xxfxf

 

Adunăm cele două relaţii şi obţinem ( ) 33 += xxf ⇒  ( ) 1
3
1

+= xxf  

( ) ( ) ( ) 21111
6
1

23
11

3
1 || 1

1

1

1

21

1

1

1

=++−=+=





 +==

−−
−−
∫∫ xxdxxdxxfI  

Asadar 2=I  

 
Aplicaţia 2:  

 Să se calculeze [ ]
[ ] dx

xx
xxI ∫

−
++

−
=

1

2
1 2

2 , unde [ ]x  este partea întreagă a numărului real x . 

                                                   (Facultatea de Comerţ, ASE Bucureşti, 2003) 

Soluţie:  
 

Cum [ ] 1−=x  pentru 




−∈ 0,

2
1x  şi [ ] 0=x  pentru [ )1,0∈x , avem: 
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dx
x

xdx
x

xI ∫∫ ++
−⋅

+
+−−

−−
=

−

1

0

0

2
1 20

02
21

2  

dx
x

xdx
x
xdx

x
xdx

x
xI ∫∫∫∫ +

+
−
+

=
+

−
+

+−
−−

=
−−

1

0

0

2
1

1

0

0

2
1 21

2
21

2  

1
0

1
0

0

2
1

0

2
1

1

0

0

2
1

|2ln2||1ln3|
2

21
1

31 ++−−+=







+
−−








−
+=

−−
−

∫∫ xxxxdx
x

dx
x

I  

2
3ln21

3
2ln3

2
1

+−+=I  ⇒  
3
2ln

2
1

+−=I  

 
Aplicaţia 3:  

Să se calculeze dx
e

xI x∫
− +

=
1

1

2

1
 

  (Facultatea de Cibernetică, ASE Bucureşti, 2002) 

Soluţie:  

Efectuăm schimbarea de variabilă xy −=  şi obţinem dxdy −= . 

11 =⇒−= yx  

11 −=⇒= yx  

( ) dy
e

eydy
e

yI y

y

y ∫∫
−

−

− +
=−

+
=

1

1

21

1

2

11
.  

Prin însumare cu integrala iniţială obţinem: ( )
3
2

3
1

3
1

31
12 |11

31

1

2

=+==
+
+

=
−

−
∫

xdx
e

exI x

x

⇒

3
1

=I  

Aplicaţia 4:  

Fie ∗∈ Nkn, , n fixat şi dxkxI
n

k ∫ −=
1

, 
___
,1 nk = . Se defineşte şirul ∑

=

=
n

k
kn I

n
a

1
3

1 , ∗∈ Nn  

şi fie nn
aL

∞→
= lim . Să se calculeze L . 

   (Facultatea de Comerţ, ASE Bucureşti, 1997) 

Soluţie:  
 

( ) ( ) |||| 22

2

11

2

1

n

k

n

k

kk
n

k

k

k xkxxkxdxkxdxkxI ⋅−+⋅+−=−++−= ∫∫ ⇒  

( ) ( ) 2
22

2

22
11

2
1 knkknkkkIk +⋅−−+−+−−= ⇒  



40 

 

2
12

2 +
+−⋅−=

nknkkIk  

     ∑
=








 +
+−⋅−=

n

k
n

nknkk
n

a
1

2
2

3 2
11

⇒

( )( ) ( ) ( )








⋅

+
+

+
−

+
⋅−

++
= nnnnnnnnnn

n
an 2

1
2

1
2

1
6

1211 2

3  

  ⇒
( )( )

2

2

22 2
1

2
1

2
1

6
121

n
n

n
n

n
n

n
nnan

+
+

+
−

+
−

++
=  

  ⇒
2
1

2
1

6
2

+−=L  

3
1

=⇒ L  

 

 
Aplicaţia 5:  

Se consideră funcţia RRfm →: , ( ) ( )3 2 22 +−−+= mxmxxfm , Rm ∈ . 

Fie { }RRfRmA m →∈= :| ' . Pentru Am ∈ , fie ( )dx
xf

I

m

m
∫
−

−

=
2

3

2
2

3

1  si ( )mIL
m 1
lim

→
= . Să se 

calculeze L . 
      (Facultatea de Contabilitate, ASE Bucureşti, 2000) 

Soluţie:  

( ) 0222 =+−−+ mxmx  

( ) ( )242 2 +−⋅−−=∆ mm  ⇒ 84442 −++−=∆ mmm ⇒ 42 −=∆ m  

Deoarece ( )
( )( )3 22

'

223

22

+−−+

−+
=

mxmx

mxxfm , pentru ca '
mf  să fie definită pe R trebuie ca 

( ) 0222 ≠+−−+ mxmx , ( ) Rx ∈∀ , deci 042 <−=∆ m , adica ( )2,2−∈m  

Deci ( )2,2−=A  

Rezultă că ( ) ( ) ∫∫
−

−

−

−










 −
+






 −

+

=
+−−+

=
2

3

2
2

2
22

2
3

2
2

2

2
4

2
2

1
22

1
m

m

m

m mmx

dx
mxmx

mI  

Adică | 2
3

2
222

2
4

2
2

4
2 m

m
m

mx
arctg

m
I

−

−
−

−
+

−
=  
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Efectuăm schimbarea de variabilă 
2

2−
+=

mxt dxdt =⇒  

0
2

2
=⇒

−
= tmx  

2
1

2
3

=⇒
−

= tmx  

⇒
−−

=










 −
+

= ∫ |2
1

022

2
1

0
2

2
2

2
44

2

2
4

1
m

tarctg
m

dt
mt

I
22 4

1
4

2
m

arctg
m

I
−−

=  

Deci ( )
2211 4

1
4

2limlim
m

arctg
m

mIL
mm −−

==
→→

⇒  

63
2

3
1

3
2 π

⋅== arctgL  
33

π
=⇒ L , adica 

9
3π

=L  . 
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INTERDISCIPLINARITATEA  FIZICII  CU  
MATEMATICA 

                                                                                                                                                                     
Elevi: Huzum Anca Geanina, Nistor Carmen Maria,  
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,  
Prof. coordonator: Cojocaru Carmen,  
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi 

 
Motto: ,,Matematica într-o formă sau alta se află în orice act al nostru de gândire aşa cum 

fiecare cuvânt scris cu cifre sau cu litere se află în fiecare ecuaţie’’. 
 
În lucrarea de faţă vom discuta despre aplicaţiile derivatelor în fizică. 

 
Teorie:  
a) Stabilirea intervalelor de monotonie 

Fie f:I→R o funcţie derivabilă pe intervalul I. Atunci: 

∗ funcţia f este monoton crescătoare pe intervalul I, dacă şi numai dacă f’(x)≥0, ∀x∈I. 

∗ funcţia f este monoton descrescătoare pe intervalul I, dacă şi numai dacă f’(x)≤0, ∀x∈I.   
                                          

                                                                                                                                             
 
b) Determinarea punctelor de extrem 

Fie f:I→R o funcţie derivabilă pe intervalul I=[a,b], x0∈(a,b) şi f’(x)=0. 

∗ Dacă pe o vecinătate a punctului x0, în stânga lui x0, derivata f’ este negativă, iar în dreapta lui x0, 
derivata f’ este pozitivă, atunci x0 este punct de minim al funcţiei f. 

∗ Dacă pe o vecinătate a punctului x0, în stânga lui x0, derivata f’ este pozitivă, iar în dreapta lui x0, 
derivata f’ este negativă, atunci x0 este punct de maxim al funcţiei f. 

 x 

f’(x) 

 x I 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

f(x) 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

I 

f’(x) 

f(x)  
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Procedură: 

Fie f:D→R o funcţie definită pe domeniul D şi derivabilă pe Df”⊂D’. 

∗ se calculează derivata f’ a funcţiei f pe domeniul de derivabilitate; 

∗ se determină semnul funcţiei f’ pe intervalele pe care aceasta nu se anulează; 

∗ se stabilesc intervalele de monotonie în funcţie de semnul derivatei; 

∗ se stabilesc punctele de extrem în funcţie de intervalele de monotonie. 

 
Aplicaţii. 

1. Să se deducă din principiul lui Fermat, legea reflexiei luminii. 
Soluţie: Timpul necesar luminii pentru parcurgerea drumului APB este: t=t1+t2=AP/v+PB/v   (1)   
în care v este  viteza de propagare a luminii. 

∆ AA’P: AP=(a2+x2)1/2      (2);       

∆ BB’P: PB=[b2+(d-x)2]1/2   (3). 

Înlocuind (2) şi (3) în (1), obţinem: t=(1/v)⋅{(a2+x2)1/2+[b2+(d-x)2]1/2}       (4) 
Expresia (4) reprezintă funcţia t=f(x) care determină valoarea timpului parcurgerii distanţei  APB. 
Pentru a determina extremele funcţiei t=f(x) vom deriva şi apoi anula această derivată dt/dx=0. 
Principiul lui Fermat însă atestă faptul că lumina străbate drumul APB în timpul minim.  
Deci extremul funcţiei t=f(x) este un minim. 

 x 

 x 

f’(x) 

f’(x) 

f(x) 

f(x) 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  O 

O 

 X0 

 X0 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

m 

M 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
__ _ 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
__ _ 
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dt/dx=(1/v)⋅{x/(a2+x2)1/2-(d-x)[b2+(d-x)2]1/2}=0 

Ţinând seama că din ∆AA’P şi ∆BB’P: x/(a2+x2)1/2=x/AP=sin i; (d-x)/[b2+(d-x)2]1/2=(d-x)/PB=sin r, 

vom avea  (1/v)⋅(sin i - sin r)=0.  

Deci:sin i =sin r     sau   ∠i = ∠r, ceea ce reprezintă legea reflexiei luminii. 
 

2. Pe axa OX se desfăşoară mişcările: 2
1 tctbax ⋅+⋅+=  şi 2'''

2 tctbax ⋅+⋅+= . Se cer : 

a) momentul de timp în care distanţa dintre mobile are valoarea extremă şi valoarea acestei distanţe; 
b) valoarea vitezei relative pentru momentul considerat. 

Soluţie: a) Distanţa dintre mobile este: 12 xxd −=  (1) sau ( ) ( ) ( ) 2''' tcctbbaad ⋅−+⋅−+−=  (2) 

Derivata acestei distanţe în raport cu timpul are valoarea: ( ) ( ) tccbb
dt
dd

⋅−⋅+−= '' 2  (3) 

Prin anularea ei, avem: ( ) ( ) 02 '' =⋅−⋅+− tccbb , [ ] ( )cc
bbt

extremdd −⋅
−

== '

'

2
 (4) şi  

( ) ( ) ( )
( )cc

bbccaadextrem −⋅
−−−⋅−⋅

= '

2'''

4
4  (5) 

b) Viteza relativă se calculează cu ajutorul vitezelor celor două mobile la momentul t: 

tcb
dt
dxv ⋅⋅+== 21

1 ; tcb
dt

dxv ⋅⋅+== ''2
2 2 ; ( ) ( ) tccbbvvvr ⋅−⋅+−=−= ''

12 2  

Discuţie: ( )cc
bbt
−⋅

−
= '

'

2
; ( ) ( ) ( )

( ) 0
2

2 '

'
'' =

−⋅
−

⋅−⋅−−=
cc

bbccbbvr  

Bibliografie: 
1. Sfichi R., 1979, Probleme de limită şi extrem în fizică, E.D.P., Bucureşti; 
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Matematica in arta 
Nume: Simion Andreea 
Balan Bianca 
Scoala Gimnaziala “ Rares Voda” 
Prof. coordinator: Ion Dumitrache 
 

Matematica în arhitectură 
Din scrierile rămase de la Herodot se știe că 

impresia de armonie si măreție pe care o împrăștie în 
jurul ei nu este întâmplătoare, ci a fost calculată cu 
precizie. Anume, el a arătat că a aflat de la arhitecții 
egipteni, care pe acea vreme erau, și preoți, ca piramida 
lui Kheops a fost construită în așa fel că aria 
triunghiului isoscel care formează o față laterală să fie 
egală cu aria pătratului care ar avea ca latură înalțimea piramidei.  
  Arhitectura este o artă specifică spațiului căci construiește in spațiu diferite volume. Ea nu a 
fost de la început o artă, ci a devenit, căci primii oameni care au avut ideea să-și sape un adăpost 
sub pământ sau să-și construiască o colibă nu s-au gândit să creeze o operă artistică.  

Marele arhitect francez de origine elvețiană Le Corbussier (1887 -1965) afirmă că 
„arhitectura este o artă, un fenomen emoțional, in afara Problemelor de construcție și dincolo de 
ele". 

Numirea de tăieturi de aur a apărut în timpul Renașterii și a fost dată de Leonardo da Vinci, 
care era un admiratoral acestei proporții, și care a ilustrat o carte despre acest subiect, compusă de 
prietenul său, matematicianul Luca Pacioli (1445-1514 ?), carte care a fost intitulată „Proporția 
divină". 

 

Matematica în desen 
Din câte se ştie, deşi aparţin unor domenii 

aparent opuse, pictura şi matematica nu se exclud, 
aşa cum ar putea crede unii. Matematica face, de 
secole, casă bună cu diverse forme ale creativităţii 
artistice dacă ar fi să luăm ca repere cel puţin 
celebrele cazuri ale lui Michelangelo Buonaroti şi cel 
al lui Dan Barbilian.  

Arta este expresia pură a sentimentului 
omenesc,iar matematica este expresia cristalină a 

rațiunii pure. Arta este mai caldă,mai omenească, deoarece porneşte de la sentimente, iar 
matematica este mai rece, dar mai strălucitoare. 
 

Matematica în dans  
  Este firesc să ne gândim că matematica și 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 
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mişcările specifice valsului formează un şir ale cărui elemente se repetă din 3 în 3.  
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 

 
 
 

Matematica în muzică 
  Matematica este o știință plină de neprevăzut. 
Este de asemenea si o artă. 
   Întregi șiruri de numere reprezintă adevărate 
fraze muzicale. Fiecărei note, fiecărui sunet îi 
corespunde un număr. 
  Mozart, Beethoven, Hydn, sunt muzicieni 
adevărați care au dat naștere izvorului de vis numit 
muzică. Armonia sunetelor pornește de la armonia 
numerelor.  
  De asemenea, în muzică există masură și 
cadență. Cum asta înseamnă matematica iată relația strânsă dintre artă care poate exprima 
sentimente omenești și știința certitudinii.  
  Matematicianul Sylvester a afirmat:”Nu s-ar putea reprezenta muzica drept matematică și 
matematica drept muzică a rațiunii? Căci muzicianul simte matematica, iar matematicianul concepe 
muzica. Muzica-i vis, matematica viață practică.”  
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MATEMATICA VEDICĂ – METODE RAPIDE DE 
CALCUL MENTAL  

 
Nicholas-David Canţăr-Gogitidze 
Şcoala Spectrum Ploieşti 
Prof.îndrumător Viorica Preda 

 
Matematica Vedică se ocupă cu metode rapide de calcul aritmetic mental, ce au fost 

formulate în perioada preistorică în India (în sanscrită veda=cunoaştere). Multe din aceste metode 
de calcul rapid sunt folosite de NASA, IBM  şi MICROSOFT pentru implementarea algoritmilor de 
calcul informatic, pentru crearea inteligenţelor artificiale şi a unor programe complexe.  

Matematica Vedică se bazează pe 16 sutre şi 13 sub-sutre (sutra=tratat indian ori culegere 
conţinând proză aforistică, reguli de ritual, de morală, de filozofie sau referitoare la viaţa zilnică) ce 
atribuie un set de calităţi unui număr sau unui grup de numere.  

Aceste instrucţiuni criptate pot fi folosite pentru rezolvarea diferitelor operaţii  matematice 
:”cu unul mai mult decât numărul iniţial”; ”toţi din 9 şi ultimul din 10”;”vertical şi în diagonală”; 
” dacă unul este în raport, atunci celălalt este zero”; ” prin adunare şi prin scădere”; ”doar 
ultimii termeni”; ”prin eliminare (alternativa) şi reţinere ( a celor mai mari şi a celor mai mici 
puteri)”;  ş.a.m.d. 

 
Înmulţirea unui număr de 2 cifre  cu 11 : 
1. Alegeţi un număr de două cifre : 62  98 
2. Scrieţi cele două cifre ale numărului lăsând spaţiu liber între ele: 6...2 9...8 
3. Adunaţi cele două cifre: 6+2=8 9+8=17 
4.1.  Dacă suma este mai mică decât 10, scrieţi cifra unităţilor din suma 

rezultată în spaţiul lăsat liber între cele două cifre ale numărului original 
682 - 

4.2. Dacă suma este mai mare sau egală cu 10, scrieţi cifra unităţilor din suma 
rezultată în spaţiul lăsat liber între cele două cifre ale numărului original şi 
adunaţi cifra zecilor ”1” din suma rezultată la prima cifră a numărului ales 

- 1078 

 
 
Înmulţirea a două numere de două cifre a căror diferenţă este 2: 
1. Alegeţi două numere de două cifre a căror diferenţă este 2: 16 şi 18 77 şi 79 
2. Identificaţi numărul cuprins între cele două numere: 17 78 
3. Ridicaţi acest număr la pătrat  şi scădeţi 1: 289 -1=288 6084-1=6.083 
 
 
Ridicarea la pătrat a numerelor de două cifre care se termină cu 5: 
1. Alegeţi un număr de două cifre care se termină în 5:  25 75 95  
2. Înmulţiţi cifra zecilor cu succesorul acestei cifre: 2x3=6 7x8=56 9x10=90 
3. Scrieţi numărul obţinut: 2... 56... 90... 
4.  Alipiţi la rezultatul obţinut numărul  5x5=25 625 5625 9025 
 
 
Ridicarea la pătrat a oricărui număr format din două cifre care încep cu 5: 
1. Alege un număr format din două cifre care încep cu 5: 54 52 
2. Adună cifra unităţilor cu 25: 4+25 = 29 2+25 = 27 
3. Ridică la pătrat cifra unităţilor: 42 = 16 22 = 04 
4.  La primul rezultat obţinut alipiţi la dreapta ridicarea la pătrat: 2916 2704 
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Înmulţirea chinezească 
 Aceast procedeu de înmulţire a două numere  se bazează pe faptul că n linii paralele 
intersectează alte  m linii paralele în n x m puncte şi are la baza principiile matematicii Vedice. 
Fiind folosită în mod curent în China, este cunoscută sub denumirea de ”înmulţirea chinezească”. 
 Astfel, pentru fiecare număr ce se înmulţeşte, se consideră cîte un grup de drepte paralele, 
corespunzătoare cifrei unităţilor, a zecilor, a sutelor etc. Punctele de intersecţie a dreptelor paralele 
vor indica rezultatul astfel: 

o Cifra unităţilor e dată de numărul de puncte din intersecţia dreptelor ce arată unităţile; 
o Cifra zecilor e dată de intersecţia zecilor cu unităţile; 
o Cifra sutelor este dată de intersecţia dreptelor ce indică zecile.  

 
 
Exemplu: 12 x 13 = 156 
 
                          2 
 
                       1 
 
                      1 
 
 
                                  3 
 
 
             1          5                      6 
                                                      
 
 
Exemplu: 24 x 13 = 312 
 
                          4 
 
                       2 
 
                      1 
 
 
                                3 
 
 
     1+2=3       1+10 = 11            12  scriem unităţile, transportăm zecile 
                                        scriem unităţile, transportăm zecile 
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Exemplu: 123 x 12 = 1476 
     1          2             3 
                                 2 
 
         1  
 
 
 
 
  
 
   1             4              7             6 
 
 
Pătratul unui număr de două cifre 
  16      
       +3 
132                               160 +  32 = 169                                                                                                    
       -3 

10  
 

  80 
       +3 
772                               5920 +  32 = 5920 + 9 = 5929                                                                                                  
       -3 

74  
 

  84 
       +7 
772                               5880 +  72 = 5880 + 49 = 5929                                                                                                    
       -7 

70  
Pătratul unui număr de trei cifre 
  200      
       +7 
1932                                  37.200  +  72 = 37.200 + 49 = 37.249                                                                                                    
       -7 

186  
 

  558      
      +29 
5292                                  279.000  +  292 = 279.000 + 841 = 279.841                                                                                                   
      -29 

500  
   

  30 
       +1 
292                                840 +  12 = 841                                                                                                  
       -1 

28  
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Împărţirea la 9 
 Pentru a arăta acest procedeu de împărţire vom folosi exemple. 
Exemplu 1 : 1430 : 9 = 158 rest 8 

1. Coborâm prima cifră a deîmpărţitului;  
2. Adunăm cifra coborâtă cu următoarea cifră a deîmpărţitului; 
3. Repetăm operaţia până la ultima cifră a deîmpărţitului, ultima sumă reprezintă restul, 

cifrele anterioare formează câtul. 
 

  1     4              3          0  : 9 = 1 5 8   rest 8 
 
  1 
      1+4=5  
                      5+3=8 
                                  8 + 0 = 8 (restul) 
 
Exemplu 2 (este necesar transportul zecilor): 762 : 9 = 84 rest 6 

1. Coborâm prima cifră a deîmpărţitului;  
2. Adunăm cifra coborâtă cu următoarea cifră a deîmpărţitului; dacă rezultatul este mai 

mare sau egal cu 9 , adunăm cifrele rezultatului, scriem cifra obţinută şi revenim asupra 
cifrei anterioare a câtului pentru a aduna o unitate  

3. Repetăm operaţia până la ultima cifră a deîmpărţitului, ultima sumă reprezintă restul, 
cifrele anterioare formează câtul. 

 
7                 6               2 : 9 = 84 rest 6 
 
7 

                    +1    7+6=13,  
8              1+3 = 4 
                                 4 + 2 = 6 (restul) 

 
Înmulţirea cu tabel 
 Această metodă rapidă de înmulţire este extrem de utilă şi a fost prezentată prima dată de 
Fibonacci în anul 1202 în lucrarea sa ”Liber Abaci” - lucrare complexă bazată pe matematica indo-
arabă, care a revoluţionat gândirea prin impunerea definitivă a sistemului de numeraţie zecimal , 
deschizând drumul ştiinţelor moderne din epoca Renaşterii. Metoda are la bază un tabel care separă 
înmulţirile de adunări. 
 
Etapa I : Desenarea tabelului 

1. Se consideră un tabel, ce conţine o coloană pentru fiecare cifră a primului factor şi 
câte o linie pentru fiecare cifră a celui de-al doilea factor. 

2. Primul factor al înmulţirii se scrie deasupra tabelului, iar cel de-al doilea la dreapta 
tabelului. 

3. Fiecare pătrat al tabelului este împărţit de o diagonală ce pleacă din colţul dreapta-
sus. 

 
Etapa a IIa: Calcule 

1. Înmulţirile: Se copletează fiecare pătrat al tabelului cu produsul cifrelor de pe linia 
şi coloana corespunzătoare, astfel: deasupra diagonalei se scrie cifra zecilor, iar sub 
diagonală se scrie cifra unităţilor. 

2. Adunările: Se adună cifrele de pe fiecare diagonală (din tabel), iar sumele se scriu la 
capătul de jos al diagonalei (sub tabel şi în stânga tabelului), începând de la colţul 
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din dreapta-jos al tabelului. Dacă suma cifrelor de pe o diagonală este mai mare 
decât 9, se scrie în afara tabelului doar cifra unităţilor, iar cifra zecilor se scrie în 
diagonala următoare, urmând ca să fie adunată cu cifrele de pe acea diagonală. 

3. Citirea rezultatului: Cifrele rezultatului se citesc în sens invers acelor de ceasornic 
(în ordinea vertical-orizontal). 
 

 
Exemplu:23.567.194 x 876.302 = 20.651.979.236.588 
 
                   2       3       5        6       7        1       9        4 

2 11 

    6 
21 

   4 
41 

   0 
44 

   8 
52 

   6 
04 

   8 
73 

   2 
32 

  22 
8 

0  1 
    4 

2 
   1 

3 
   5 

4 
   2 

4 
   9 

0 
   7 

6 
   3 

2 
  81 

7 

6 1 
   2 

1 
   8 

3 
   0 

3 
   6 

4 
   2 

0 
   6 

5 
   4 

2 
   4 

6 

5 0 
   6 

0 
   9 

1 
   5 

1 
   8 

2 
   1 

0 
   3 

2 
   7 

1 
   2 

3 

1 0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 
   0 

0 

9 0 
   4 

0 
   6 

1 
   0 

1 
  2 

1 
   4 

0 
   2 

1 
   8 

0 
   8 

2 

 7 9 2 3 6 5 8 8  

 
Bibliografie: Smith, Steven B. ”The Great Mental Calculators:Methods, past and Present”, 

Columbia University Press, 1988 
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Matematica – muzica rațiunii 
 

  Autori :   Bota Adeline Octavia  
                 Chiriac Iulia Daiana  
Clasa a IX-a Matematică-Informatică  
Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă  
Profesor coordonator: Ziman Lăcrimioara  
 
  “ Nu s-ar putea oare reprezenta muzica drept matematică a simţurilor şi matematica drept muzică 
a raţiunii? Căci muzicianul simte matematica, iar matematicianul concepe muzica. Muzica-i vis, 
matematica viaţă practică!”          

                                                                                                                                James J. Sylvester 

       Matematica este știința care se ocupă cu studiul mărimilor, al relațiilor cantitative și al 
formelor spațiale (cu ajutorul raționamentului deductiv). 
       Muzica este știința sunetelor considerate sub raportul melodiei, al ritmului și al armoniei. 
       Dar oare care este legătura dintre cele două ? Ascultarea muzicii clasice ajută la 
îmbunătăţirea abilităţilor matematice, şi totodată  stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică 
ajută la înţelegerea teoriei muzicale. Armonia sunetelor numită , muzică, poate fi descrisă sau 
constituită folosind matematica. 
       O melodie este o combinație armonioasă şi structurată a unor sunete. Cele mai importante 
trăsături ale acesteia sunt ritmul şi tonalitatea. Tempo-ul şi măsura au un rol important: tempo-ul 
stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura dă muzicii o anumită pulsație (indicând 
câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două 
pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte măsuri chiar mai complicate. 
      Potrivirea matematicii cu muzica are multiple aplicații. Pentru  a evidenţia legătura dintre 
înmulţire, împărţire şi operaţii cu fracţii în predarea matematicii pot fi folosite conceptele de ritm şi 
măsură. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor notelor din fiecare măsură 
trebuie să fie de trei pătrimi . 

   În  înţelegerea unor noţiuni matematice elementare precum 
şirurile, intervalele sau mulţimile pot fi de ajutor gamele şi 
intervalele muzicale. Dacă ne gândim la claviatura unui pian, 
observăm că notele clapelor albe se repetă din 7 în 7. Dacă 
înlocuim în ordine fiecare notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem 

un şir de numere 
ale cărui 
elemente se 
repetă din 7 în 7. 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=James+J.+Sylvester
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Între matematică si muzică există o legatură reciprocă deoarece marii compozitori stăpânesc intuitiv 
reguli matematice , iar la rândul lor matematicienii, stăpânesc intuitiv un auz deosebit. Sunt mulți 
matematicieni care s-au dovedit a avea ureche muzicală foarte bună. 

• De Morgan – flautist          

 

• Grassmann– pianist      

       Pitagora, unul dintre cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor a pus la baza întregii 
realități teoria numerelor și a armoniei. Pentru Pitagora, tot ce se întâmpla în natură putea fi 
exprimat în fracţii inclusiv , muzica.. Cu ajutorul fracţiilor, el a calculat distanţa dintre frecvenţele 
notelor.  

 

 

 

       Cu 2500 ani in urma, Pitagora a definit sunetele muzicale ca fiind vibrațiile regulate ale 
corpurilor elastice,  si zgomotele vibrațiile neregulate. El a măsurat niște coarde, a văzut cum se 
comporta la vibrații, a deslușit proporțiile dintre lungimea corzii si frecvența vibrațiilor, a făcut 
multe calcule matematice si a delimitat 8 sunete (note) care formează gama.                                                                
În timp ce trecea pe lângă o fierărie a observat că sunetele emise de lovirea unei nicovale au 
armonie. Neputându-şi astâmpăra curiozitatea ştiinţifică l-a vizitat pe fierar şi i-a studiat 
uneltele. Lovindu-le de nicovală a descoperit că sculele produc sunete diferite în funcţie de 
greutatea pe care o au. Curând şi-a dat seama că uneltele metalice erau simple proporţii ale 
celeilalte ustensile. Una putea avea jumătate din mărimea nicovalei, alta putea avea doar 2/3 
ş.a.m.d. La scurt timp a ajuns acasă, a legat o coardă de o scandură și a început să studieze sunetele 
produse de aceasta. Acest instrument se numește MONOCORD. Dacă se iau două corzi supuse 
aceleiaşi tensiuni şi una este împărţită în jumătatea lungimii celeilalte, iar apoi este lovită, atunci 
înălţimea corzii mai scurte este cu o octavă mai sus decât cea a corzii mai lungi.                                                                            
Cei vechi aveau un instrument muzical mult folosit in reprezentatiile muzicale: lira cu 
8 coarde vibrante. La această liră s-au determinat raportele dintre două sunete 
muzicale, precum tonul, semitonul, cvarta, cvinta, octava etc. 

 

 

Sunetele  Do1  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do2  

Lungimile 
coardelor  

1  8/9  64/81  3/4  2/3  16/27  128/243  1/2  
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Rapoarte: 

• Terța mică(minoră) înseamnă pentru raportul frecvențelor celor două sunete valoarea 
5
6  şi 

este intervalul prin care o cvintă întrece o terță majoră deoarece: 
5
4

2
3

4
5:

2
3

5
6

⋅==    

• terta majoră înseamnă raportul   4
5

 

• cvarta perfectă se poate scrie  
3
4  

• cvinta perfectă înseamnă raportul 
2
3  

• sexta majoră înseamnă raportul 
3
5 si este egală cu o cvartă perfectă ori o terță majoră, 

deoarece: 

  
• Septima mică(minoră) este reprezentată prin raportul 

9
16  

• Septima majoră este reprezentată prin raportul frecvențelor dat de 
8

15  

• O cvartă perfectă si o cvintă perfectă ne dau o octavă, adică 
1
2

2
3

3
4

=⋅  

      Știați că… ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea abilităţilor matematice?  
      Ştiaţi că… Pitagora considera cunoştinţele muzicale ca făcând parte din domeniul matematicii şi 
în mod special din teoria numerelor? „Sunetele armonioase, spunea Pitagora, sunt produse de 
rapoartele exprimate în numere întregi şi cu cât valoarea numerică a raportului este mai mică cu atât 
sunetul este mai frumos.” 
      Oamenii  de ştiinţă au mers chiar mai departe şi au construit algoritmi complecşi de calcul, 
pornind de la proprietăţile matematice ale structurii muzicii, obţinând programe computerizate care 
transformă muzica în imagini caleidoscopice. 

 

 După cum am observat, între matematică şi muzică există o legătură strânsă , care a fost evidențiată 
 încă de pe vremea grecilor antici.

Bibliografie : 

• www.dexonline.ro/definitie/muzica 
• www.subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=matematic%E3 
•  www.scritub.com/profesor-scoala/MATEMATICA-si-MUZICA95332.php 
•  www.anulmatematicii.ro/articol/muzica-matematicii 

 

http://www.dexonline.ro/definitie/muzica
http://www.subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=matematic%E3
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Misterele Universului în umbra ecuaţiilor 
 

Negrea Cristian Răzvan- clasa a X-a 
Cană Maria- clasa a X-a 
profesori  coordonatori  
Dinică Maria  
Moise Luminiţa Dominica 
Şcoala Superioară Comercială  
 „Nicolae Kretzulescu” , Bucureşti     

 

“O fiinţă umană este parte a unui întreg, numit de noi " Universul "- o parte limitată în timp 
şi spaţiu.” Albert Einstein 
 
Ştiinţa astazi nu are graniţe, domeniile se 

întrepătrund, o abordare holistică este mai propice 
cunoaşterii umane. Orice ipoteză, indiferent cât de 
ciudată sau absurdă ar putea fi trebuie cercetată şi 
analizată, singura cale de abordare este cea a teoriilor 
speculative care fac apel deopotriva la rigoare 
matematică şi fantezie. 

Complexitatea abordărilor de astăzi ale 
fenomenelor lumii deschide noi orizonturi într-un 
concept care  îmbină ştiinta şi ficţiunea pentru a 
formula răspunsuri la întrebările puse de omenire. 

Introducere 
Omul a fost preocupat  de-a lungul timpului de 

locul său în univers.  Ce am descoperit despre locul nostru în univers ? La confluenţa dintre raţiune 
şi credintă, dintre posibil şi imposibil, înfruntând covingeri şi “adevăruri “ acceptate de societatea 
vremii, ştiinţa a răsturnat de multe ori  prezentarea faptelor, interpretarea fenomenelor lumii, a 
surprins prin noutate 

Privind  spre stele, ştiinţa precede ficţiunea 
“Căci unde-ajunge nu-i hotar,  
Nici ochi spre a cunoaşte,  
Şi vremea-ncearcă în zadar  
Din goluri a se naşte”  

                        Mihai Eminescu 

Fascinaţi de frumuseţea cerului 
privim spre stele: unii nostalgici, alţii 
curioşi. Dar ce este de fapt Universul din 
punctul de vedere al oamenilor de ştiinţă ? 
Universul reprezintă lumea în totalitatea ei 
infinit de variată, nemărginită în timp şi 
spaţiu, cu multiple forme pe care poate lua  
materia, energia şi informaţia. 

Chiar şi astăzi, ideea unui obiect 
care exercită o forţă gravitaţională atât de puternică, că nici măcar un corp care se deplasează cu 
viteza luminii nu poate evada de sub acţiunea gravitaţiei sale, stâneşte nedumerire şi îndoială. 

 
Steaua din ULX-1 este o stea fierbinte şi de mari 

dimensiuni. Steaua şi gaura neagră orbitează una în jurul 
celeilalte, durata unei rotaţii fiind de 8,2 zile 
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O gaură neagră este o regiune sferică din Spaţiu care conţine, în centru, materie comprimată într-un 
punct cu densitate infinită, numit singularitate. Există două tipuri principale de găuri negere : 

- supermasive – cu o masă echivalentă cu masele adunate a miliarde de sori. Acestea se află 
în centrele celor mai multe galaxii şi, deşi nu se ştie sigur, ar putea fi un produs secundar al 
procesului de formare al galaxiilor. 

- secundare – se formează din resturile stelelor supergigante colapsate în urma unei 
supernove şi ar putea fi răspândite în toate galaxiile. 

Ideea unor obiecte atât de stranii încât ecuaţiile fizicii să fie puse în mare dificultate începe 
să îşi găsească drumul către lumea reală în mai puţin de două decenii de la presupusa existenşă 
teoretică. În 1939 fizicienii americani Robert Oppenheimer şi George Volkoff demonstrează, tot 
teoretic, că singularităţile unor ecuaţii matematice (găurile negre) pot avea o existenţă fizică reală. 
Savanţi precum Roy Kerr, Martin Rees, Roger Penrose şi Stephen Hawing şi-au adus contribuţia la 
înţelegea acestui fenomen. Cu toate acestea, abia în 1971 a fost identificat aflat  în sistemul 
binar Cygnus X1 un obiect din spaţiul cosmic  care ar fi putut fi  o gaură neagră. Louise Webster şi 
Paul Murdin de la Observatorul Regal din Greenwich şi, independet de aceştia, Charles Thomas 
Bolton de la Universitatea din Toronto, au anunţat că Cygnus X1 este un sistem binar, în care unul 
dintre companioni este foarte probabil o gaură neagră cu masa de circa trei mase solare.  

Graniţa spaţio-temporală din jurul unei găuri negre care, dacă este depăşită, nu mai permite 
evadarea de sub atracţia gravitaţională a acesteia se numeşte orizontul evenimentelor, şi poate fi 
considerat rezultatul ”agitaţiei” la nivelul vidului cuantic. Este un loc extrem de important unde se 
produce şi aşa numita radiaţie Hawking, unde, din ”nimic” apar perechi de particule şi antiparticule 
virtuale. Materia care este antrenată în cădere într-o mişcare spiralată către gaura neagră suferă un 
proces de fărâmiţare până la nivelul de particule elementare. 

Sagittarius A*- 
relativ ”liniştită” în opinia 
cercetătorilor din domeniul 
astrofizicii - este cea mai 
mare  gaură neagră din 
galaxia noastră 

Dintre ultimile 
rezultate amintim pe cele 
ale  anului 2004 când a  fost 
descoperit un grup de găuri 
negre care a condus la noi 
teorii privind distribuţia 
găurilor negre în univers şi 
la concluzia că există de 
cinci ori mai multe găuri 
negre decât s-a presupus 
până  atunci.  

Cele mai îndepărtate supernove observate sunt atât 
de departe, încât au explodat de fapt înainte ca Pământul să 
se formeze. Lumina lor a călătorit prin spaţiu spre noi 
înainte ca Soarele să înceapă să strălucească. Observarea lor 
va duce la clarificări privid compoziţia Universului, 
deoarece cunoaştem doar aproximativ cinci la sută din 
compoziţia Universului – materia neagra şi energia neagră 
fac încă subiectul unor cercetări intense.  

Problema materiei şi a energiei întunecate sunt de 
asemea strâns legate de modelul cel mai agreat al formării 

 
Zona Sagittarius A* văzută în radiaţii X de către telescopul spaţial Chandra. 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Volkoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
http://stiintasitehnica.com/wp-content/uploads/2014/02/Gcle.jpg
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Universului, teoria Big Bang. Percepţia umană asupra cosmosului a avut însă forme diferite de-a 
lungul timpului solicitând un efort din partea oamenilor de ştiinţă de a depăşi concepţia vremii, 
pentru unii noile teorii parând o ficţiune. 

Acum 100 de ani, oamenii de ştiinţă credeau că universul este constant şi invariabil. Einstein 
a inventat constanta cosmologică pentru a extinde conceptul spaţiu-timp, după ce propriile sale 
ecuaţii ce priveau relativitatea generală nu permitea cosmosului să rămînă static, aşa cum era de 
aşteptat într-un univers echilibrat 

   

Claudius Ptolemeu, 100-170 dH Nicolaus Copernicus 1473-1543 Teoria Big-Bang 
Albert Einstein 1879-1955 

 
La puţin timp după aceasta, astronomul Edwin Hubble a descoperit că universul se extinde, 

susţinând astfel teoria relativităţii generale.  
Dar care sunt teoriile actuale asupra formei universului ? 
 Universul este aproximativ plat: adică curbura e aşa de mica încât se poate zice că Universul 

e plat. Acest model a foost realizat pe baza unor măsuratori precise ale temperaturii radiaţiei 
de fond.  

 Ipoteza Universului aproximativ sferic presupune un  "spatiu dedocaedru", sub forma unui 
poliedru cu 12 fete 

 Modelul Picard al unui Univers în formă de pîlnie a unei trompete, model ce porneste de la 
teoria Big-Bang-ului. Poate e mai uşor de închipuit dacă spunem că ar arăta cam ca pâlnia 
unei trompete (Picard horn), al cărei capăt îngust se tot prelungeşte şi se îngustează la 
infinit, fiind prea departe de noi pentru a putea fi observat, iar noi „locuim” în partea largă a 
pâlniei, care constituie ceea ce numim Universul observabil 
 

         
 

Odata cu descoperirea fizicii cuantice, savanţii au întrevăzut posibilitatea existenţei mai multor 
universuri, fiecare având o istorie proprie. Descoperirea undelor gravitaţionale primordiale, care 
atestă „inflaţia cosmică”, anunţată recent confirmă teoria naşterii Universului printr-un Big Bang, 
dar sugerează de asemenea posibilitatea existenţei unor universuri paralele, declară oamenii de 
ştiinţă. Teoria universurilor multimple susţine că, odată cu sfârşitul fiecărui univers are loc un alt 
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Big-Bang care dă naştere unui nou cosmos. „Este greu să ne gândim la un model al inflaţiei cosmice 
care să nu ducă la multivers”, declară fizicianul Alan Guth, de la MIT.  

Dacă cineva va reuşi să găsească probe palpabile care să 
confirme concluziile matematice ale existenţei multiversului, 
acest lucru va determina un salt uriaş în înţelegerea noastră 
privind spaţiul, timpul, iar locul nostru în Univers nu va mai fi 
niciodată la fel. Va fi o schimbare de paradigmă în ştiinţă, la fel 
de mare ca şi revoluţia coperniciană.  

Existenţa universurilor paralele ar explica şi multe 
mistere pe care fizicienii nu le-au putut lămuri până acum. Primii 

paşi au fost făcuţi deja. De exemplu, în 2007, fizicienii au descoperit un spațiu gol de 1 miliard de 
ani şi, doi ani mai târziu, au descoperit un alt spațiu similar de 3,5 ani lumină. S-a conturat ideea că 
aceste spații aparent goale aparțin altor universuri care interferează cu al nostru. Deşi nedemonstrat 
încă, acesta a fost un prim semn al existenței universurilor paralele. 

O altă concluzie în favoarea acestei teorii a 
venit după studierea unei hărţi a universului 
întocmite cu ajutorul datelor colectate de naveta 
Planck: anomaliile  observate nu se pot datora 
decât atracţiei gravitaţionale ale celorlalte 
universuri. Oamenii de ştiinţă au prezis că radiaţia 
analizată va fi distribuită în mod egal, însă harta 
realizată cu ajutorul navetei Planck arată o 
concentraţie mai puternică în partea de sud a 
cerului şi o „zonă rece” ce nu poate fi explicată 
prin ceea ce se ştie în prezent despre fizică. Laura 
Mersini-Houghton, specialist în fizică teoretică la 
Universitatea din Carolina de Nord, şi Richard 
Holman, profesor la Universitatea Carnegie 
Mellon, au susţinut încă din 2005 existenţa acestor 
anomalii ale radiaţiei, afirmând că acestea sunt 
provocate de atracţia gravitaţională a celorlalte 
universuri.  

Şi dacă acestea nu sunt suficiete exemple de teorii la graniţa dintre ştiinţă şi ficţiune, aducem 
în atenţie teoria emisă de  către Paul Steinhardt, profesor de fizica la Universitatea Princeton, care  
susține că un univers tridimensional este posibil în urma existenței unui univers bidimensional care 
este îmbinat cu un altul unidimensional. 

Sau poate de teoria care susţine că modelul Big-Bang este depăşită ?  
O echipă de cosmologi speculează că Universul s-a format din resturile ejectate atunci când 

o stea 4-dimensională s-a prăbuşit într-o gaură neagră. „Singularitatea este problema fundamentală 
a cosmologiei, iar aceşti cercetători rescriu istoria astfel încât singularitatea să nu existe”, afirmă  
susţinatorii teoriei big-bang-ului. 
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NUMERE PITAGOREICE 
 
 Elev:Mirea Ana- Maria, clasa a VIII-a 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Popeşti , Oras Mihăileşti , jud. Giurgiu 
Prof. coordonator Pîrvulescu Eugenia                                                                   
                                                                              
           Trei numere naturale x, y, z, care satisfac relaţia 

                                                       𝑥2+𝑦2=𝑧2                                                     (1) 
 se numesc numere pitagoreice. Astfel de numere determină triunghiuri dreptunghice. 
            Vechii egipteni cunoşteau unele triunghiuri dreptunghice ale căror laturi erau: (3, 4, 5); (5, 
12, 13); (7, 24, 15); (9, 40, 41); (11, 60, 61) precum şi câteva asemenea cu ele.  
          

                                                                        * 
        În şcoala lui Pitagora s-a pus problema rezolvării în numere întregi a ecuaţiei pitagoreice (1), 
găsind soluţia:      
                                      x=2p+1;  y=2p2+2p;  z=2p2+2p+1                (2) 
       Într-adevăr, se constată uşor că: 

                                 (2p+1)2 + (2p2+2p)2 =(2p2+2p+1)2        p∈N. 
      Cum y=2p(p+1) este un număr par, iar x=2p+1 este impar, rezultă că x şi y sunt prime între ele. 
            Deoarece z=y+1, z şi y sunt prime între ele. Cum z şi x sunt impare şi prime cu p, iar 
z=x+2p2 , rezultă ca x şi z sunt prime între ele. În consecinţă, numerele pitagoreice obţinute din 
relaţiile (2) sunt prime între ele. 
              O altă soluţie în numere întregi a ecuaţiei (1) a fost dată în şcoala lui Platon şi este de 
forma: 

                    x=m(n2−p2);  y=2mnp;  z=m(n2+p2);  ∀m, n, p∈Q, n>p.    (3) 
Se constată că: 

                                   m2(n2−p2)2 + 4m2n2p2 = m2(n2+p2)2. 

Pentru m=p=1, formulele (3) devin: 

      x=n2−1;                    y=2n;                      z=n2+1;                  ∀n∈Q;   n>1.        

Pentru m= 1
2
, p=1 se obţin formulele: 

                                 x= 1
2
 (n2−1);         y=n;         z= 1

2
 (n2+1); 

valabile pentru n impar (n=2k+1,   k≥1;   k∈N). 
 Pentru m=1, formulele (3) devin: 

                                   x=n2−p2;        y=2np;       z=n2+p2; 

                                               n>p>0;    x, y, z>0. 
Aceste soluţii care depind de doi parametri au fost demonstrate de Gabriel Sudan şi publicate în 
revista NUMERUS volumul 8, octombrie 1941. 

Pentru m=2, n>p; p≠0, formulele (3) devin: 

                x=2(n2−p2);      y=4np;       z=2(n2+p2)       n, p∈Q,     n>p≠0 
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şi ne permite să calculăm numere pitagoreice pare. 

Pentru  m=4,  p= 1
2
  se obţin formulele:  x=4n2−1,   y=4n;   z=4n2+1,  care ne dau numere 

pitagoreice prime între ele, y este divizibil cu 4, iar x si z sunt numere impare consecutive. 
             Folosind formulele (2) sau (3) se pot obţine toate soluţiile în numere naturale ale ecuaţiei 
pitagoreice (1). 

Numerele pitagoreice x, y, z ≤100 au fost trecute în tabela de mai jos: 
 
    I 

 
Număr 
curent 

 
    x 

 
    y 

 
    z 

 
    x2 

 
    y2 

 
    z2 

 
    II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   20 

    1     3     4     5     9    16    25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 

    2     6     8    10    36    64   100 
    3     9    12    15    81   144   225 
    4    12    16    20   144   256   400 
    5    15    20    25   225   400   625 
    6    18    24    30   324   576   700 
    7    21    28    35   441   784  1225 
    8    24    32    40   576  1024  1600 
    9    27    36    45   729  1296  2025 
   10    30    40    50   900  1600  2500 
   11    33    44    55  1089  1936  3025 
   12    36    48    60  1296  2304  3600 
   13    39    52    65  1521  2704  4225 
   14    42    56    70  1764  3136  4900 
   15    45    60    75  2025  3600  5625 
   16    48    64    80  2304  4096  6400 
   17    51    68    85  2601  4624  7225 
   18    54    72    90  2916  5184  8100 
   19    57    76    95  3149  5776  9025 
   20    60    80   100  3600  6400 10000 

 
 
 
    7 

   21     5    12    13    25   144   169  
 
 
     2 

   22    10    24    26   100   576   676 
   23    15    36    39   225  1296  1521 
   24    20    48    52   400  2304  2704 
   25    25    60    65   625  3600  4225 
   26    30    72    78   700  5184  6084 
   27    35    84    91  1225  7056  8281 

 
 
     5 

   28     8    15    17    64    25    289  
 
     3 

   29    16    30    34   256   900  1156 
   30    24    45    51   576  2025  2601 
   31    32    60    68  1024  3600  4624 
   32    40    75    85  1600  5625  7225 
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    4 

   33     7    24    25    49   576   625  
     4    34    14    48    50   196  2304  2500 

   35    21    72    75   441  5184  5625 
   36    28    96   100   784  9216 10000 

                                                                                              
                                                                                                                       

 
 

          Din tabel se constată că avem în total 52 de triunghiuri dreptunghice cu laturile x<100, 
y<100, z<100, dar numai 16 au forme diferite neasemenea (coloana II). 
          Dintre acestea, 20 sunt asemenea cu triunghiul cu laturi (3,4,5), 7 asemenea cu triunghiul de 
laturi (5,12,13), 5 asemenea cu triunghiul de laturi (8,15,17), ....., ultimele 9 triunghiuri sunt diferite 
neasemenea (coloana I). 
 Bibliografie 
1. Mihu Cerchez , Pitagora , Editura Academiei , Bucuresti 1896 
2.George Andonie , Varla Mathematica . Editura Albaros , Bucursti , 1997 . 
3.Anton Dumitru , Philosophia mirabilis. Ed. Enciclopedica Romana, Bucuresti , 1974 
4. Elisa Loomis . The Pytagorean Proposition . Ed . Edward Brother ; Michigan , 1940 .  
 
 

 
     I 

 
Număr  
curent 

 
    x 

 
    y 

 
    z 

 
    x2 

 
    y2 

 
    z2 

 
    II 

 
     3 

   37    20    21    29   400   441   841  
    5    38    40    42    58  1600  1764  3364 

   39    60    63    87  3600  3969  7569 
     2    40    12    35    37   144  1225  1369     6 

   41    24    70    74   576  4900  5476 
     2    42     9    40    41    81  1600  1681     7 

   43    18    80    82   324  6400  6724 
    1    44    28    45    53   784  2025  2809     8 
    1    45    11    60    61   121  3600  3721     9 
    1    46    33    56    65  1089  3136  4225    10 
    1    47    16    63    65   256  3969  4225    11 
    1    48    48    55    73  2304  3025  5329    12 
    1    49    36    77    85  1296  5929  7225    13 
    1    50    13    84    85   169  7056  7225    14 
    1    51    39    80    89  1521  6400  7921    15 
    1    52    65    72    97  4225  5184  9409    16 
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OLIMPIADE NAŢIONALE – PROBLEME DE 
TEORIA NUMERELOR 

 

Eleve: Ion Antonia Elena Aida şi Popa Simona cls.a V-a 
Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, jud. Prahova 
Profesor coordonator : Mihalache Daniela 
 

1. Fie M mulţimeanumerelor𝑎𝑏𝑐𝑑, unde a, b, c, d ∈ {1,2} 
a) Câteelemente are mulţimea M? 
b) Demonstraţicăoricedouăelemente distincte din M dauresturidiferitela împărţireacu 

16. 
Soluţie: 

a) Fiecare cifră a numerelor 𝑎𝑏𝑐𝑑 poate lua valorile 1 sau 2. Folosind regula produsului 
rezultă că există 24 = 16 elemente ale mulţimii M. 

b) Dacă M ar conţine 2 elemente care ar da acelaşi rest prin împărţirea la 16, atunci 
diferenţa acestora ar fi multiplu al lui 16.  

Cum toate cifrele numărului 𝑎𝑏𝑐𝑑 sunt 1 sau 2, diferenţele oricăror două elemente au 
ultima cifră impară sau 0  
Dacă este 0, atunci penultima cifră a diferenţei este 0 sau impară. Dacă şi aceasta este 0, 
atunci şi antepenultima cifră este 0 sau 1. Există diferenţe divizibile prin  8. În ipoteză ca 
ultimele 3 cifre ale diferenţei sunt egale cu 0 şi că diferenţa are 4 cifre, atunci prima cifră 
este egală cu 1 ⇒ diferenţa nu se divide cu 16. 
În concluzie, orice 2 elemente ale lui M dau resturi diferite la împărţirea cu 16. 
 

2. Determinaţi toate numerele de 5 cifre, scrise in baza 10, cu proprietatea că fiecare cifră a 
numărului, începând cu cea a zecilor, este mai mare decât suma cifrelor scrise la dreapta. 

Soluţie: 

Fie  𝑛 = 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒 cu d>e; c>d+e; b>c+d+e; a>b+c+d+e. Evident, cifrele numărului sunt 
distincte. Cum 1+2+3+4=10>9 ⇒e =0. Din d>3 ⇒d =1.Pentru d≥2 ⇒c>2, b>2+2=5, 
a>2+3+5=10(fals). Obţinem că d=1, c≥2. Pentru c≥3 ⇒ b>4, a>9(fals).Obţinemc>2, b≥4. 
Dacă b>4 ⇒a>7 ⇒ a∈{8,9}. Dacă b=5 ⇒ a>8 ⇒a =9. Pentru b ≥6 ⇒a>9(nu convine) 

            Se obţin numerele n ∈{84, 210, 94210, 95210}  
 

3. Fie a, b, c, d, x, y, z, t cifreastfel încât 0<a<b≤c<d şi 𝑑𝑐𝑏𝑎=𝑎𝑏𝑐𝑑 + 𝑥𝑦𝑧𝑡 

Determinţi toatevalorileposibilealesumei: S= 𝑥𝑦𝑧𝑡+𝑡𝑧𝑦𝑥 
Soluţie: 

xyzt = dcba- abcd 

⇒ t=10+ a- d 
a<d 
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Dacă b=c ⇒ z=10+(b-1)- c=9 
şi x= d- a- 1 
                     y=10+(c-1)- b=9 

Dacă b<c ⇒ z= 9+ b- c 
                     y= c- 1- b 
                     x= d-a 
 

Atunci:𝑥𝑦𝑧𝑡 + 𝑡𝑧𝑦𝑥 = 1001𝑥 + 1001𝑡 + 110𝑦 + 110𝑧 = 1001(𝑥 + 𝑡) + 110(𝑦 + 𝑧) 

Pentru𝑏 = 𝑐 ⟹ 𝑥𝑦𝑧𝑡 + 𝑡𝑧𝑦𝑥 = 1001(10 + 𝑎 − 𝑑 + 𝑑 − 𝑎 − 1) + 110(9 + 9) = 10898 

Pentru𝑏 < 𝑐 ⟹ 𝑥𝑦𝑧𝑡 + 𝑡𝑧𝑦𝑥 = 1001(𝑑 − 𝑎 + 10 + 𝑎 − 𝑑) + 110(9 + 𝑏 − 𝑐 + 𝑐 − 1 −
𝑏) = 10890 
 

     4.    Determinaţi toate perechile de numere naturale impare de 2 cifre, 𝑎𝑏 ş𝑖 𝑐𝑑, care                  

au proprietatea că prin împărţirea lui 𝑐𝑑 la 𝑎𝑏 se obţine restul 2, iar prin împărţirea lui 𝑎𝑏𝑐𝑑 
la𝑐𝑑  se obţine restul 𝑎𝑏 . 

Soluţie: 

           𝑎𝑏 ş𝑖 𝑐𝑑 impare rezultă că b şi d sunt cifre impare. 

𝑐𝑑 = 𝑎𝑏 ∙ 𝑞1 + 2 şi 𝑎𝑏𝑐𝑑 = 𝑐𝑑 ∙ 𝑞2 + 𝑎𝑏 ⟹ 𝑎𝑏 ∙ 100 + 𝑐𝑑 = 𝑐𝑑 ∙ 𝑞2 + 𝑎𝑏 ⟹ 

99 ∙ 𝑎𝑏 = 𝑐𝑑 ∙ (𝑞2 − 1) ⟹ 99 ∙ 𝑎𝑏 = �𝑎𝑏 ∙ 𝑞1 + 2� ∙ (𝑞2 − 1) ⟹ 𝑞2 − 1 ⋮ 𝑎𝑏 ⟹     𝑞2 +
1 = 𝑞 ∙ 𝑎𝑏 ⟹ 99 ∙ 𝑎𝑏 = �𝑎𝑏 ∙ 𝑞1 + 2� ∙ 𝑞 ∙ 𝑎𝑏 ⟹ 99 = �𝑎𝑏 ∙ 𝑞2 + 2� ∙ 𝑞 ⟹

�𝑎𝑏 ∙ 𝑞2 + 2 = 33
𝑞 = 3

 sau �𝑎𝑏 ∙ 𝑞2 + 2 = 99
𝑞 = 1

⟹�𝑎𝑏 ∙ 𝑞2 = 31
𝑞 = 3

 sau �𝑎𝑏 ∙ 𝑞2 = 97
𝑞 = 1

⟹

� 𝑎𝑏 = 31
𝑞2 = 1, 𝑞 = 3

sau� 𝑎𝑏 = 97
𝑞2 = 1, 𝑞 = 1

⟹ 𝑎𝑏 = 31; 𝑐𝑑 = 33 sau 𝑎𝑏 = 97; 𝑐𝑑 = 99. 

5.  
6. Un număr de patru cifre, diferite două câte două, având forma 𝑎𝑏𝑐𝑑se numeşte          

“interesant” dacă 𝑎 ∙ 𝑑 + 𝑏 ∙ 𝑐 = 33. Arătaţi că suma tuturor numerelor “interesante” este 
multiplu de 11. 

Soluţie 1. 

Fie 𝑎𝑏𝑐𝑑 un număr “interesant” ⇒ 𝑎 ∙ 𝑑 + 𝑏 ∙ 𝑐 = 33⇒ 𝑑 ∙ 𝑎 + 𝑐 ∙ 𝑏 = 33 ⟹ 𝑑𝑏𝑐𝑎este 
”interesant”.Analog 𝑎𝑐𝑏𝑑 şi 𝑑𝑐𝑏𝑎 sunt numere ”interesante”. 

Atunci 𝑎𝑏𝑐𝑑+𝑎𝑐𝑏𝑑+𝑑𝑏𝑐𝑎 + 𝑑𝑐𝑏𝑎 = 1111 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)⇒ suma numerelor 
“interesante” formate cu cifrele a, b, c, d este multiplu de 11. Grupând toate numerele 
“interesante”câte 4, folosindacestcriteriu, rezultăcăsumatuturornumerelor “interesante” este 
multiplu de 11. 

Soluţie 2. 
Este suficient să observăm că dacă un număr este “interesant”, atuncirăsturnatulsăueste 
“interesant”. Perechile de numere “interesante” astfel formate sunt unic determinate pentru 
cifrele a, b, c, d în această ordine, iar suma lor este 𝑎𝑏𝑐𝑑 + 𝑑𝑐𝑏𝑎= 1000a + 100b + 10c + d 
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+ 1000d + 100c +10b + a =1001a + 110b + 110c + 1001d = 11(91a + 10b + 10c +91d) care 
este multiplu de 11. În concluzie, suma tuturor numerelor “interesante” este multiplu de 11. 

 

7. Determinaţi cifrele nenule a, b, c pentru care avem relaţia: 𝑎𝑏
2

= 𝑐𝑎𝑏 
Soluţie 1. 

Ultima cifră a lui𝑎𝑏
2
este  b deci 𝑏 ∈ {1, 5, 6}.Pentru b=1 şi𝑎 ≥ 4 avem 𝑎1 ≥ 1000 , iar 

pentru b=1 şi 𝑎 ∈ {1, 2, 3}relaţia nu se verifică. Pentru b=5 şi𝑎 ≥ 3, 

     avem 𝑎5 ≥ 1000, iar pentru b=5 şi 𝑎 ∈ {1, 2, } relaţia se verifică doar pentru a=2.  
     În acest caz obţinem c=6. 

Soluţie 2. 

 Scriem relaţia zecimal şi obţinem: 𝑎𝑏 ∙ �𝑎𝑏 − 1� = 100 ∙ 𝑐. Cum în stânga este un produs de 
două numere consecutive de două cifre, divizibil cu 100 şi mai mic sau egal cu 900, 
înseamnă că dintre numerele din stânga cel impar se divide cu 25, iar cel par este multiplu de 
4. Deci singura scriere convenabilă este25 ∙ 24, adică 𝑎𝑏 = 25 şi c=6. Adică: 𝑎 = 2, 𝑏 =
5, 𝑐 = 6 

 
Bibliografie:  
Matematică de excelenţă Maranda Linţ, Dorin Linţ, Rozalia Marinescu, Dan Ştefan Marinescu, 
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PARADOXURI ÎN MATEMATICĂ 
 
Elevi: Cioboată Dumitra Elena, clasa a XI-a G, Colegiul„I.C. Brătianu”Piteşti 
Neagu Adrian Mihai, clasa aXI-a, Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”Ştefăneşti 
Prof. coordonator: Cioboată Gheorghiţa 

 
 

Motto:"Toţi oamenii au de la natură dorinţa de a cunoaşte”  
 Aristotel. 

 
Cuvântul paradox (în greaca para = contra şi doxa = părere) înseamnă părere absurdă, adică o părere 
contrară unui adevăr acceptat ca atare. Îndată ce gânditorii greci din şcoala lui Thales şi Pitagora au 
pus bazele teoretice ale ştiinţei matematice şi au acceptat, alături de noţiunile de punct, dreaptă, 
măsură şi pe aceea de infinit, s-a ivit şi paradoxul. 
Ca să poată evita paradoxul, Aristotel (384-322 i.e.n) a creat logica, el fiind convins că paradoxul 
apare atunci când în locul infinitului potenţial se consideră infinitul în act. Problema infinitului a 
preocupat mult pe toţi filozofii greci, însă ei nu au ajuns la o soluţie comună. În fizică, Aristotel 
analizează aceste păreri şi discută pe larg problema infinitului: “cercetările în legătură cu infinitul 
prezintă dificultăţi deoarece rezultă multe lucruri imposibile, fie spunând că există infinitul, fie 
susţinând că nu există...într-un fel, infinitul este ceea ce prin natura sa nu poate fi parcurs, sau ceea 
ce se poate parcurge, dar nu are sfârşit”.Considerând infinitul mic, matematicienii greci erau puşi 
într-o încurcătură şi mai mare pentru că ei considerau că dreapta se poate împărţi la nesfârşit, fără să 
se ajungă vreodată la punct, după cum admitem noi azi “Căci mintea poate împărţi un strop de 
ploaie în picături nelimitat de mici şi un segment de dreaptă în 2 părţi egale, apoi în 3, 4, până 
ajunge la un segment infinit de mic, care nu are lungimea 0”, scria Aristotel. Pentru noi, procesul nu 
se mai termină aşa. Considerând lungimea segmentului întreg ca unitate, lungimile segmentelor 
obţinute prin împărţirea pe care o indică matematicianul grec se exprimă prin şirul fracţiilor: 
1,1
2
,1
3

, … . 1
𝑛
... Ori, când n creşte la infinit, lim𝑛→∞

1
𝑛
 =0 

Prin simbolul ∞ înţelegem infinitul mare, înţeles ca o noţiune dinamică, în devenire sau, cum îl 
numea Aristotel, în potenţialitate. Aristotel este acela care a atras atenţia asupra deosebirii ce există 
între concepţia dinamică a infinitului şi cea statică, a unui infinit considerat în întregimea lui, ca un 
tot, infinitul în act, numit azi infinitul actual sau mărginit.  
Această concepţie, de infinit actual, spunea Aristotel, duce la paradoxuri şi de acceea trebuie 
evitată.  
 FilozofulgrecZenon, discipol al luiParmenide, a trăitînsecolul al cincilea î. Hr. şi ne-a 
lăsatmoştenirecâtevaparadoxurifoarteprofunde a cărorrezolvareneinvităsămeditămasupranoţiunilor 
de infinitşi de mişcare. A fostnumit de Aristotelfondatoruldialecticii (formăveche de 
găsireaadevărului, cunoscutăşidreptartainterlocuţiunii. 
Cele mai cunoscute paradoxuri, formulate de Zenon din Eleea(495-435î. Hr.), au fost descrise de 
către Aristorel(384-322î. Hr.) în ’’Fizica’’ : 
1. Paradoxul dichotomiei : în limba greacă dichotomia însemnând împărţirea în 2 secţiuni egale); 
“un mobil, care porneşte de la o extremitate a unui segment, nu poate ajunge niciodată la cealaltă 
extremitate a lui pentru că, înainte de a atinge această extremitate, el trebuie să fi ajuns la mijlocul 
segmentului şi ca să fi ajuns aici trebuia să treacă mai întâi prin sfertul lui şi tot aşa înainte. Ori, 
fiindcă dreapta se divide la infinit, mobilului îi trebuie un timp infinit ca să parcurgă această 
infinitate de segmente şi din cauza aceasta orice mişcare este imposibilă.  
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2. Achile şi broasca ţestoasă : Achile, cel iute de picior, nu poate ajunge din urma o broască 
ţestoasă care are un avans de 100 de paşi când începe întrecerea, deşi aleargă de 100 de ori mai 
repede decât broasca ţestoasă. Aceasta pentru că în timp ce Achile a făcut cei 100 de paşi, broasca a 
făcut şi ea un pas, apoi în timp ce Achile face acest pas, broasca face 1/100 din acest pas şi aşa mai 
departe. Admiţând că dreapta se divide la infinit, va rămâne  
mereu un spaţiu de netrecut între broasca şi Achile.  

 

 

 
 

3.  Paradoxul săgeţii : o săgeată care porneşte din arc, nu zboară, ci rămâne pe loc, căci pentru o 
clipă săgeata se află într-un spaţiu egal cu ea însăşi şi în clipa aceea înseamnă că ea este în repaus. 
Ori dacă este în repaus, pentru o clipă, ea nu se mai poate mişca, deoarece clipa este indivizibilă.  
Aceste paradoxuri, prin care Zenon, prietenul lui Parmenide (cel mai de seamă filozof grec al şcolii 
eleate) a devenit nemuritor, îşi păstrează prospeţimea pe care au avut-o cu 2 milenii şi jumătate 
înainte. Aristotel susţine că Zenon a oprit mişcarea pentru că a speculat asupra infinitului pe care l-a 
prezentat prin împărţirea unui segment finit într-un număr infinit de părţi, deşi “infinitul nu există în 
act, ci numai în potenţialitate”.  
"În timp ce există indicii subtile despre infinit în lucrurile pe care le facem şi le vedem, există de 
asemenea şi paradoxuri profunde ce se află foarte aproape de suprafaţa lucrurilor" (Sir John D. 
Barrow). 

Paradoxuri semantice 

Matematicianul Bertrand Russel (1872-1970) a pus bazele unui studiu sistematic al paradoxurilor. 
Paradoxul „mulţimii tuturor mulţimilor”formulat de Russel este explicat folosind paradoxul 
bibiliotecarului meticulous: 
„Într-o zi, plimbându-se printre rafturi, bibliotecarul descoperă o colecţie de cataloage. El remarcă 
faptul că unele dintre cataloage se înscriu pe ele însele, în timp ce altele nu. Pentru a simplifica 
sistemul ,mai alcătuieşte două cataloage, unul conţinând toate cataloagele care se autoinclud pe ele 
înseleşi , altul care include toate cataloagele ce nu sunt înscrise în ele însele. După ce termină 
bibliotecarul îşi pune următoarea problemă: ar trebui înscris într-un catalog şicatalogul care include 
toate cataloagele ce nu sunt înscrise în ele însele? Dacă este înscris, prin definiţie el ar trebui să nu 
fie înscris. Totuşi ,dacă el nu este înscris, prindefiniţie ar trebui înscris. Bibliotecarul ar rămâne 
oricum în impas. 
Paradoxul nu era nou. Sub denumirea de paradoxul mincinosului, filozofii greci l-au atribuit 
poetului cretan Epimenide (sec.VIIî. Hr.), despre care se spune că ar fi făcut afirmaţia: „toţi cretanii 
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sunt mincinoşi”. Despre această propoziţie nimeni nu poate spune dacă este o minciună sau un 
adevăr. 
Alte exemple: 
1. Într-un hotel cu un număr infinit de camere există întotdeauna locuri libere pentru noii veniţi. 
2. „Dacă omenirea va exista un timp infinit atunci, deşi numărul problemelor noi creşte necontenit, 

fiecare problemă va sfârşi prin a fi rezolvată”(WalclawSierpinski 1882-1968). 
3. Stăpânitorii unei insule vrând să evite, în mod legal, imigrarea, au anunţat că oricine va veni 
să se instaleze pe insulă va fi omorât şi, anume: dacă atunci când va fi prins, va spune adevărul va fi 
împuşcat, iar dacă va încerca să spună o minciună va fi spânzurat. Un tânăr a venit pe insulă şi a 
rămas acolo profitând de următoarea situaţie paradoxală: atunci când a fost prins a declarat 
autorităţilor: „Voi fi spânzurat”. Autorităţile nu au ştiut cum să procedeze cu el, căci prin fraza 
rostită, tânărul i-a pus în încurcătură. Dacă l-ar fi spânzurat, înseamnă că el ar fi spus un adevăr şi în 
acest caz ar fi trebuit împuşcat. Dacă l-ar fi împuşcat, înseamnă că el ar fi spus o minciună şi atunci 
ar fi trebuit spânzurat! 
4. Paradoxul bărbierului ne cere să luam în considerare urmatoarea situaţie: 
„Într-un sat,bărbierul îi bărbiereşte pe toţi cei care nu se bărbieresc singuri şi numai pe ei.” 
Întrebarea care declanşeazăp aradoxul este: „Cine îl bărbiereşte pe bărbier?” 
Indiferent cum am răspunde, avem probleme. 
Dacă spunem că bărbierul se bărbiereşte singur, intrăm în contradicţie cu enunţul, care spune că 
bărbierul îi bărbiereşte doar pe cei care nu se bărbieresc singuri. 
Dacă spunem că bărbierul nu se bărbiereşte pe el însuţi, iaraşi avem probleme. El bărbiereşte pe toţi 
care nu se bărbieresc singuri, aşa că dacă nu se bărbiereşte pe el însuşi, atunci, el se bărbiereşte 
singur, ceea cee ste din nou absurd. 
5. Un paradox matematic – numărul 0,99999… nu există! 
În cazul lui 0,9999…, paradoxul matematic constă în faptul că este echivalent cu 1, altfel spus, 
0.9999… şi 1 sunt două modaliatăţi de a nota acelaşi număr. Pentru a demonstra această 
stranie  egalitate – adică 0,9999… = 1 – există mai multe căi, mai mult sau mai puţin riguroase. 
Demonstraţia intuitivă ar fi că, dacă se admite că1/9 = 0,1111… şi 1/3 = 0.3333…, atunci 0,9999… 
= 9∙0,1111… – 9∙(1/9) = 1 sau 0,9999… = 3∙0,3333… = 3∙(1/3) = 1. 
6. „SofismulluiTean Bernoulli” 

Tean Bernoulli a lăsat o demonstraţie a egalităţii: −1 = 1. 
Avem: (-1)2=1 egalitatea devărată. Logaritmăm în baza 10 şi obţinem: 
lg(-1)2 = lg1 
2lg(-1) = 0, Împărţimprin 2≠ 0 şi obţinem: 
lg(-1)=0 saulg(-1) =lg100 ,        -1= 100, de unde-1= 1 
Greşeala provine de la faptul că lg(-1) nu există. 

7. „Nu există triunghi echilateral” 
Între măsurile a,b,c ale laturilor unui triunghi ABC există relaţiile: 
a > b − c , b > a − c 
Scăzând relaţiile obţinem: 
a − b > b − c − a + c  apoi,               a − b > b – a,    a + a > b + b,        a > b 
Deci, nu există triunghiuri echilaterale. 
S-a obţinut acest rezultat deoarece s-au scăzut două inegalităţi. 

8. Simplificări  
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a) În fracţia 16
64

 dacă ştergem cifra 6 atât de lanumărător, cât şi de la numitor, obţinem1
4
 .  

    Rezultatul este corect deoarece 16
64

=1
4
   prin simplificare cu 16. 

b) În fracţia 26
65

, dacă ştergem cifra 6 obţinem 2
5
, care este un rezultatcorect deoarece: 26

65
=2
5
, prin   

    simplificare cu 13 
În toate exemplele, simplificarea s-a făcut eronat, nerespectând regulile obişnuite de simplificare, 
dar rezultatele sunt corecte. 
Concluzia este că un raţionament greşit poate conduce la rezultate bune. 
 De aceea se recomandă ca în rezolvarea problemelor de matematică, să se urmărească 
corectitudinea nu numai a rezultatelor finale, ci şi a raţionamentelorprin care au fost obţinute aceste 
rezultate. 
9. Banda lui Möbius 
Se ia o bandă de hârtie şi se aşează pe masă, se notează colţurile ca în figura de mai jos. 
Se încolăceşte apoi banda astfel încât colţurile cu aceeaşi literă să se atingă, răsucind-o o dată, 
lipind apoi marginile care se ating.  

 
Banda lui Möbius este o suprafaţă cu o singură faţă şi o singură muchie, simplu răsucită. 
Prin secţionarea benzii lui Möbius se remarcă dublarea numărului de benzi. Cea obţinută în mijloc 
este tot o bandă a lui Möbius, adică o suprafaţă cu 2 feţe, 2 muchii, simplu răsucită, dar de lăţime 
mai mică decât banda iniţială. Cealaltă, obţinută "pe margine", este o suprafaţă cu 2 feţe, 2 muchii, 
dublu răsucită şi de două ori mai lungă.  
10.  M. C. Escher, artistul abstract  
În cariera lui de artist, Maurits Cornelis Escher (1878-1972), a fost fascinat de arta structurii. 
Lucrărilesale implică matrici repetate şi împărţiri regulate ale planului, construcţii imposibile şi 
spaţii infinite. Opera sa, până la moartea lui, în 1972, se bazează pe o înţelegere temeinică a 
conceptelor matematice. Prin creaţiile lui impresionante, el a reuşit să creeze o punte de legătura 
între realismul artei şi ştiinţă. 
Albert Einstein spunea: „Două lucruri sunt infinite: Universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur în 
legătură cu primul”. 
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Piramidele 
 
Georgescu Ana, clasa a VII-a A 
Şcoala  Gimnazială  ” Radu Stanian ”  Ploieşti 
Profesor îndrumător:  Dracinschi Nicoleta-Ionela 

 
  Piramida lui Keops – minune a lumii antice 
 „Piramida lui Keops – numită şi “ Marea Piramidă din Giza (Gizeh) ”, este una din cele 7 
minuni ale Lumii Antice. Deşi este cea mai  veche minune, această piramidă egipteană este singura 
minune a lumii antice care s-a păstrat până in prezent. Construită in jurul anului 2.560 Î.Hr., 
Piramida lui Keops a fost timp de peste 4.000 de ani cea mai înaltă construcţie din lume (mai exact, 
timp de 43 de secole, până când a fost construit Turnul Eiffel, în 1889). 
 Această piramidă celebră a fost construită de faraonul Kheops (Keops sau Cheops – cum era 
numit de către istoricul grec Herodot) sau Khufu (cum il numeau vechii egipteni), pentru a-i servi 
drept mormânt. Piramida lui Keops face parte din ansamblul celor 3 Mari Piramide de 
la  Giza (Gizeh), alături de Piramida lui Kefren si de Piramida lui Mikerinos. Platoul de la 
Gizeh – cel care găzduieşte aceste 3 piramide celebre – se află langă capitala Egiptului, Cairo. 
 Herodot a primit de la preoţii egipteni detalii despre modul de construire a Piramidei lui 
Keops; istoricul grec precizează că pentru construirea Marii Piramide a lui Keops au lucrat echipe 
de cate 100.000 de oameni, timp de 20 de ani; pentru menţinerea unui ritm de muncă satisfăcator, 
echipele erau schimbate o dată la 3 luni; astfel obţinem un număr fantastic: 8 milioane de lucrători!  
Herodot mai dezvăluie şi faptul că mai întâi s-a făcut un drum pentru transportul materialelor şi 
numai construcţia acestui drum a durat 10 ani.   
 Blocurile şlefuite de la baza Piramidei lui Keops, fiecare cântărind 15 tone, sunt potrivite cu 
o precizie de o sutime de deget: între ele, nicio foaie de hârtie nu poate fi strecurată, decât cu multă 
greutate. 
 Când a fost construită, Marea Piramidă a lui Keops avea o înăltime de 145,75 m, dar a 
pierdut 10 m din vârf de-a lungul timpului. După terminarea construcţiei, Marea Piramidă din Giza 
a fost acoperită cu blocuri de calcar enorme, pe care arhitecţii au înscris metodele lor de lucru; dar 
aceste înscripţii s-au şters de-a lungul timpului. 
 Piramida lui Keops a fost construită din peste 2 milioane de blocuri de piatră, fiecare 
cântărind peste 2 tone. În ciuda masei lor enorme, blocurile erau aşezate cu o precizie uimitoare, iar 
rosturile se distingeau cu multă greutate cu ochiul liber. 
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 Piramida lui Keops – banca de date  
matematice şi astronomice 
 Matematicienii care au studiat Marea Piramidă a lui Keops au ajuns la concluzia că această 
piramidă a fost construită de o civilizaţie foarte avansată (poate chiar superioară nouă), care deţinea 
cunoştinţe deosebite de matematică, astronomie, geofizică, cunoştinţe pe care le-a aplicat în 
proporţiile acestei piramide. Se crede că egiptenii au moştenit aceste cunoştinţe extrem de avansate 
de la atlanţi (locuitorii misterioasei Atlantida). 
 Iată câteva dintre amănuntele care i-au făcut pe piramidologi să ajungă la concluzia că 
Marea Piramidă de la Giza (Gizeh) este o adevarată banca complexă de date din domeniul 
matematicii si astronomiei: 
 Piramida lui Keops este situată exact pe paralela de 30 de grade – paralela care desparte 
uscatul de ape in proporţii egale. 

 Distanţa de la Pământ la Soare este de 90 de milioane de mile engleze, adică de 1 miliard de 
ori cât este înăltimea Marii Piramide de la Giza (145,75 metri = 0,09 mile). Astfel, între planeta 
noastră si astrul zilei încap 1 miliard de Piramide ale lui Keops, socotind depărtarea la data de 17 
februarie (aceasta variază între anotimpuri). 
 Fiecare faţă a  Piramidei  lui Keops este atent orientată  spre câte un punct cardinal  (N, E, S 
şi V). 
 

  Piramida lui Keops şi Delta Nilului 
 Cele două diagonale ale pătratului care formează baza Piramidei lui Keops, prelungindu-se 
spre  NE şi NV, coincid cu limita răsăriteană şi cea apuseană a Deltei Nilului. 
 Diagonalele prelungite ale Marii Piramide de la Giza trec prin inimile tuturor continentelor, 
ca nişte solii ale centrului bazei. 
 Inginerii lui Napoleon au observat că meridianul care trece prin vârful Piramidei lui Keops 
împarte Delta Nilului în două sectoare cu arii egale, fiecare sector având un unghi la centru de 45 
grade. Mai mult decât atât, acesta este meridianul ideal, deoarece traversează cele mai multe 
continente si împarte întregul uscat de pe glob in 2 parţi egale. 
 Piramidele de la Gizeh sunt poate cele mai impresionante  construcţii ale 
antichităţii,adevărate minuni ale lumii despre care s-au scris tone de lucrări. 
 Dintre acestea, cea mai impresionantă , din punct de vedere al tehnicii si  arhitecturii este 
piramida lui Kepos ridicată între anii 2723-2563 I.Hr. 
 Se estimează că era înaltă de 147-148 m înăltime însă ca urmare  a trecerii timpului măsoară 
doar 138 m.  
 
 Metrul – pe care îl utilizăm noi ca unitate de masură – este dedus greşit dintr-un grad 
oarecare al meridianului, într-o vreme când nu se ştia că Pământul nu este un glob perfect. De 
aceea, metrul nu reda numeric proporţiile Universului, pe când numărul de coţi ai înălţimii 
Piramidei lui Keops exprima milioanele de kilometri ai distanţei dintre Pământ şi Soare – distanţa 
fără de care nu s-ar putea efectua celelalte măsuratori cosmografice in ceea ce priveşte spaţiul, 
timpul, materia, energia. Astfel, unitatea de masură cosmografica este ascunsă în Marea Piramidă 
de la Giza. 
 
 

http://www.artacunoasterii.ro/tag/pamant
http://www.artacunoasterii.ro/tag/soare
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Valenţe formative ale matematicii în dezvoltarea 
potenţialului creative al elevilor 

 

Elev: Tudor Delia , clasa aVIa,  
îndrumător Ciubotaru Gina,  
Şcoala Gimnazială Bogdăneşti 

În ultimile decenii, sursele care furnizează mesaje pentru cultura generală şi de specialitate 
s-au multiplicat, ele modificând şi amplificând cu rapiditate informaţională. Prin ritmul şi cantitatea 
de informaţii, prin transformările structurale şi metodologice, prin aplicaţii spectaculoase şi 
eficiente, dezvoltarea ştiinţei şi relaţiilor interumane contemporane îmbogăţeşte sfera şi conţinutul 
educaţiei cu noi domenii. 
           Caracterul creator al activităţii în orice domeniu, nevoia omului de a se adapta continuu la 
situaţii, la procese şi probleme de muncă mereu noi, impun ca şcoala, odată cu funcţia ei 
informativă, să dezvolte şi aptitudinile intelectuale ale elevilor. O contribuţie esenţială la realizarea 
acestei sarcini o dă studiul matematicii în manieră modernă. 
           Învăţarea matematicii trebuie concepută ca o structură a proceselor esenţiale de însuşire a 
cunoştinţelor, de prelucrare şi utilizare a lor astfel încât să permită rezolvarea, în continuare, de 
sarcini noi. Se impune renunţarea la stocarea unor cunoştinţe insuficient selectate, prelucrate, 
accentul trecând pe elaborarea tehniciilor intelectuale ale învăţării. 
          Rezultatele deosebite,chiar cele mai bune în însuşirea cunoştinţelor de matematică, se pot 
obţine într-un cadru problematic, într-o atmosferă menită să dezvolte gândirea, spiritul critic, să 
susţină interesul şi curiozitatea. A-i pune elevului probleme de gândire, dar mai ales, a-l pregăti să-
şi pună singur întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea lor prin 
modalităţi stereotipe. 
          Pornind de la însuşirea noţiunii de număr şi sfârşind cu rezolvarea unor probleme ce vizează 
atingerea unor performanţe, disciplina „matematică” presupune un mod deosebit de gândire şi,ca 
urmare, în învăţarea matematicii nu este nimic mai important decât a oferi cât mai de timpuriu 
posibilitatea ca toţi elevii să-şi însuşească acest mod de gândire. 
         Stadiul superior de  gândire, spre care trebuie să tindă învăţământul matematic este formarea 
gândirii creatoare, gândire ce se manifestă printr-o activitate intelectuală deosebită, atât de necesară 
omului contemporan. 
          Pornind de la adevărul exprimat, că matematica trebuie să-l înveţe pe elev”să ştie să 
folosească informaţiile”, nu putem concepe predarea matematicii ca obiect care impune 
înmagazinarea unui cuantum de cunoştinţe neproductive. Este necesar ca elevul să înveţe înţelegând 
şi să înţeleagă învăţând. Aceasta necesită deci un maxim de înţelegere, dar şi acumulări care să 
permită copilului să înainteze în descoperirea şi stăpânirea realităţii. 
                O adevărată matematică constă în a promova o muncă intelectuală permanentă care să 
sprijine în fiecare treaptă a evoluţiei, pe o schelă din ce în ce mai solidă, care o reprezintă 
cunoştinţele şi automatismul. Privită astfel, învăţarea matematicii nu este un scop în sine, ci va 
deveni o pasionantă cale prin care elevul va redescoperi adevăruri fundamentale şi îşi va însuşi 
multiple metode pentru a soluţiona probleme de viaţă, probleme ale ştiinţei. Matematica se învaţă 
deci gândind, imaginând, creând situaţii problematice şi probleme în ideea că astfel , gândirea se 
formează pe sine, se dezvoltă în activitatea de cultivare a curiozităţii ştiinţifice, a frământării şi 
preocupării pentru descifrarea necunoscutului. 
                Afirmaţia conform căreia toţi elevii pot obţine rezultate buna sau măcar satisfăcătoare în 
însuşirea matematicii, unanim acceptată ca adevărată de către psihologi, pedagogi şi matematicieni, 
impune fiecărui cadru didactic o atitudine optimistă în preocuparea de educare a creativităţii 
matematice. 
               Acest proces trebuie luat ca un sistem deschis, continuu, perfectibil ale cărui componente 
sunt asemenea treptelor unei scări. O parte din elevi înregistrează progrese parcurgând treaptă cu 
treaptă, în timp ce alţii, cu o gândire mai rapidă, parcurgând două sau trei trepte simultan. 
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               Posibilităţile de a-i pune pe levi în situaţia de a desfăşura o activitate creatoare la 
matematică sunt multiple. Efortul de a găsi drumul cel mai bun pentru a conduce copilul spre 
cunoaşterea matematicii, a realităţii prezintă o importanţă actuală pentru procesul şi cadrul didactic 
preocupat, antrenat în educarea omului viitorului. 
            Activitatea gândirii se manifestă cel mai pregnant în rezolvarea de probleme, activitate de 
profunzime, cu caracter de analiză şi sinteză superioară. Ea îmbină eforturile mintale de înţelegerea 
celor învăţate şi aplicare a algoritmilor cu structurile conduitei creative, inventive,toate acestea pe 
suportul stăpânirii unui repertoriu de cunoştinţe matematice solide (noţiuni,definiţii,reguli) 
                 Prin definiţie „problemă” înseamnă ceea ce ţi se aruncă în faţă ca barieră, obstacol, 
provocare. Deci orice problemă este în esenţă o incitare la efortul de investigaţie, descoperire, 
originalitate.Înainte de problemă se instituie situaţia problematic. Rezolvarea acestei situaţii 
problematice necesită o aplicare creatoare a cunoştinţelor şi metodelor de care dispune şcolarul în 
momentul respectiv. 
                Deoarece rezolvarea problemelor pune la încercare în cel mai înalt grad capacităţile 
intelectuale ale elevilor, le solicită acestora toate disponibilităţile psihice, în special inteligenţa, 
consider imperios necesară preocuparea deosebită în această direcţie în cadrul activităţii didactice. 
               În activitatea şcolară , elevul întâlneşte atât situaţii identice, în a căror rezolvare aplică 
metode şi procedee standardizate de tip algoritmice,dar şî probleme noi pentru care nu găseşte 
soluţii în experienţa dobândită. Când situaţia o poate rezolva pe baza cunoştinţelor sau deprinderilor 
anterior formate, deci a unor soluţii existente în experienţa câştigată, activitatea matematică se 
înscrie în zona unor rezolvări stereotipe. De aceea am realizat mai jos un test de personalitate pentru 
elevii inteligenţi. 
           Colorează cu verde spaţiile în care crezi că te regăseşti. Unde nu te regăseşti , colorează cu 
roşu spaţiile libere. Atenţie fii sincer!          

1.Imaginaţie 
   2.Lucrul în echipă 

           3.Estimări 
        4.Aproximări 
             5.Curiozităţi matematice 
                   6.Jocuri matematice 
                        7.Compunere de probleme 
                            8.Punerea unei probleme sub formă de exerciţiu 
                                9.Compunere de jocuri matematice 

                                          10. Rezolvări de teste creative 

            

 
            Fiecare spaţiu verde reprezintă câte un 
punct. Dacă ai realizat 10 puncte, înseamnă că te 
caracterizează un puternic potenţial creativ. Dacă 
ai obţinut între 7şi 10 puncte înseamnă că , prin 
muncă susţinută, vei reuşi să obţii performanţe 
matematice. Dacă ai obţinut  între 5 şi 7 puncte ai 
foarte mult de lucrat pentru a obţine rezultate 
promiţătoare. Sub 5 puncte, trebuie să-ţi schimbi 
modul de abordare a ,,problemei” pe care o ai la 
matematică. 
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APLICAREA TEORIEI SPECIFICE FUNCŢIILOR  
ÎN PROBLEME DE GEOMETRIE PLANĂ 

 
Elev:Răgan  Andrada, clasa a VIII-a  
Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, jud.Hunedoara 
Prof.coordonator: Nicolăescu Alina 
 
                În clasa a VIII-a, unul dintre capitole este FUNCŢII. Noţiunile din acest capitol sunt noi 
pentru noi elevi şi foarte importante pentru studiul matematicii din liceu. Fără o însuşire temeinică a 
conceptului de funcţie, nu vom putea înţelege noţiuni subtile ca: injectivitate, surjectivitate, funcţie 
inversă, grafice de funcţii (elementare sau compuse).  
                Definiţie. Dacă A si B sunt mulţimi, numim funcţie de la A la B orice corespondenţă între 
elementele celor două  mulţimi care asociază fiecărui element din A un element şi numai unul din 
B. Notăm f : A→B. Mulţimea A se numeşte domeniul de definiţie, iar B se numeşte codomeniul 
funcției. Elementul asociat lui x se notează cu f(x) şi se numeşte imaginea lui x prin funcţia f.  
Mulţimea Im(f)={f(x)| x∈A}  se numeşte imaginea mulţimii A prin funcţia f. 

                 Numim funcţie de gradul I sau funcţie liniară  o funcţie f:A→B, unde A, B sunt mulţimi 
de numere, dată printr-o lege de forma  f(x) = ax+b, unde a, b∈R. 

                 Două funcţii f şi g sunt egale dacă au acelaşi domeniu de definiţie, acelaşi codomeniu şi  
f(x) = g(x) pentru orice x din domeniul de definiţie. 

                Dacă f:A→B este o funcţie, atunci mulţimea G(f) = { (x,f(x)) | x∈A} se numește graficul 
funcţiei f.   
                A reprezenta grafic o funcţie înseamnă a reprezenta într-un sistem de axe ortogonale 
mulţimea punctelor graficului funcţiei 

• dacă domeniul de definiție al funcției este o mulțime finită atunci graficul acestei funcții este 
o mulțime de puncte coliniare            

• dacă domeniul de definiție al funcției este un interval atunci graficul acestei funcții este un 
segment sau o semidreaptă 

• dacă domeniul de definiție al funcției este R  atunci graficul acestei funcții este o dreaptă. 
    Spunem că un punct A( xA; yA ) aparține graficului unei funcții  f:AR,  f(x) = ax+b  dacă 
și 

numai dacă  f (xA) = yA 

   
              Voi face două aplicații care să conțină cât mai multe cunoștințe matematice. 
 

1. Punctele A(-1;4) și B(2;-5) ∈Gf ,  f:RR,  f(x) = ax+b.  
     a)  Calculați valorile numerelor reale a și b. 
     b)  Determinați aria triunghiului format de dreapta care reprezintă graficul funcției  f:RR ,  
f(x)  = -3x+1 și axele de coordonate Ox și Oy. 
     c)  Aflați distanța de la originea sistemului de axe ortogonale la graficul funcției f. 
     d)  Calculați tangenta unghiului dintre axa ordonatelor și dreapta care reprezintă graficul funcției 
f. 
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     e)  Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului determina t de reprezentarea 
grafică a funcției  f  și axele sistemului de coordonate xOy.        
 

 
Soluție: 

a) A ( -1; 4) ∈ Gf  => f(-1) = 4  => -1a + b = 4  =>  b = 4 + a 
B ( 2; -5) ∈ Gf  => f(2) = -5  => 2a + b = -5  =>  b = -5 - 2 a 
4 + a = -5 -2a   
3a = -9 
a = -3  =>  b = 1 

b) 
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e) Triunghiul înscris în cercul respectiv este AOB dreptunghic, știm că dacă un triunghi 
dreptunghic este înscris în cerc atunci raza cercului circumscris este jumătate din ipotenuză. 

muABr .
6
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3
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2
===  

 
 

2. Se dau functiile f :RR, 22)( −= xxf  și  g :RR, 2
3
2)( += xxg   

        a)   Reprezentați graficele celor două  funcții în același sistem de axe perpendiculare xOy. 
        b)  Aflați distanța de la punctul de intersecție al dreptei care reprezintă graficul funcției f cu 
axa ordonatelor  la graficul funcției g. 
       c) Aflați aria patrulaterului determinat de graficele celor două funcții și axe Ox și Oy. 
 



75 

 

Soluție: 
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c) Patrulaterul determinat de de graficele celor două funcții și axe Ox și Oy este patrulaterul ABCD. 
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RITMUL  MATEMATIC  AL  INIMII 
 

Mateev Emil-Teofil 
Colegiul Tehnic “Carol I” Bucureşti 
Profesor coordonator:  Micuţ Maria-Melania 

 
De foarte multe ori am căutat aplicaţii ale matematicii în viaţa noastră. Am descoperit în 

funcţionarea inimii multe principii matematice care explică atât fucţionarea normală cât şi 
perturbaţiile care pot să apară. 

Inima este un organ de dimensiunea unui pumn, care are rolul de a pompa cei 5 litri de sânge 
din organism. Pentru a îndeplini cele mai simpe sarcini organismul 
are nevoie de o bună alimentare cu sânge: vascularizația sistemului 
digestiv preia de la acesta substanțele hrănitoare, creierul trebuie 
bine vascularizat pentru a rămâne în viata, muşchii trebuie să 
primeasca sânge pentru a ne putea mişca. Pentru a face fațş acestei 
cereri inima trebuie să funcționeze cu  o precizie matematică. 
Atriile şi ventriculele trebuie să se sincronizeze perfect ca sistemul 
să fie eficient. 

Ciclu cardiac. Funcția de pompa a inimii asigură deplasarea continuă, într-un singur sens a 
sângelui. Activitatea de pompă a inimii se desfăşoară ciclic. 

Un ciclu se numeşte perioada cuprinsă între începutul unei bătăi cardiace şi începutul bătăii 
succesive, ce include sistola (contracția atriului şi ventriculului, ce propulseaza sângele) şi diastola 
(perioada de relaxare în care cavitățile inimii se reumplu cu sânge). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclul cardiac normal durează 0,85 secunde, cu aproximativ 80-85 bătai/minut la un adult 

sănătos în repaos şi se desfăşoară astfel: 
1. Începe cu sistola atrială care împinge sângele în ventricule, umplându-le. După acesta atriile 

se relaxeaza timp de 0,7 secunde  pentru a se putea umple din nou cu sânge. 
2. În acest timp ventriculele s-au umplut cu sânge şi încep să se contracte. Sistola lor durează 

0,3 s şi împinge sângele în artere către organe. Sistola se desfăşoară în 2 faze: faza de contractie 
izovolumetrica  (ventriculele se comportă ca nişte cavități închise) şi faza de ejecție  (când 
presiunea creşte suficient de mult pentru a determina valvele semilunare să se deschidă). 
Acum urmează o relaxare a ventriculelor care astfel aspiră sânge din nou din atrii – diastola 
ventriculară care durează 0,5 s. 

3. Diastola ventricula şi cea atrială  se suprapun timp de 0,4 secunde (numit diastola generala) 
timp îin care inima se relaxează pentru a reîncepe ciclul. 

Sistola 
atriala 
0,1 s 

Diastola atriala 
0,7 s 

Siato
la atriala 

0,1 

 Sistola 
ventriculara 

0,3 

 

Diastola ventriculara 
0,5 

 Diastola 
generala 

0,4 
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Deşi aparent inima funcționează continuu, în realitate se află în repaos o perioadă semnificativă 
în cursul fiecărui ciclu cardiac. 

Înregistrarea activității inimii. Activitatea inimii poate fi monitorizată prin mai multe metode: 
1. EKG (electrocardiograma) înregistrează manifestarile electrice ale inimii 
2. Sfigmograma – înregistrează manifestarile mecanice 
3. Fonocardiograma – înregistrează manifestarile acustice 
Electrocardiograma (EKG,ECG) este un test ce măsoară impulsurile electrice. 

Un sistem natural electric, face ca muşchiul inimii să se contracte şi să pompeze sângele către 
plămâni şi restul corpului. 

Inima prezintă o proprietate numită automatism ceea 
ce înseamnă că ea se autostimulează, prin urmare dacă o 
scoatem din corp ea continuă să bată. Acest fenomen se 
întâmplă deoarece muşchiul cardiac include anumite celule 
care pot sa inițieze un impuls. 

 Exista 3 centrii de automatism cardiac:  
• nodul sino-atrial (care joacă rol de pacemaker 

stabilind ritmul inimii - 75-80 bătai/minut); 
• nodul atrio-ventricular (intervine dacă nodul SA 

este întrerupt dar are un ritm mai scăzut- 40 de 
contracții/minut) 

• fasciculul His şi rețeaua Purkinje (preia controlul 
dacă cele de mai sus nu funcționează şi are un ritm de 25 
de bătăi/minut) 

Activitatea electrică a inimii poate fi detectată de la nivelul pielii prin niste mici discuri 
metalice, denumite electrozi. În timpul electrocardiogramei electrozii sunt ataşați de piele la nivelul 
toracelui, braţelor şi picioarelor. Aceştia sunt conectați la un aparat ce transformă impulsurile 
electrice într-o reprezentare grafică, pe care o înregistrează pe hârtie. Această reprezentare grafică, 
ce apare sub forma unei linii, este analizată de aparat şi mai apoi de către medic.   

 Contracția muşchiului cardiac are loc deoarece muşchiul răspunde printr-un potential de 
acțiune atunci când este stimulat de impulsul electric. Aceasta proprietate a muşchiului se numeşte 
excitabilitate.  

După cum se poate vedea şi în imaginea de mai jos, orice manifestare a inimii se poate 
reprezenta ca graficul unei funcții periodice. Graficul potențialelor de acțiune arată apariția 
unui punct de maxim atunci când miocitele primesc impulsul (sau îl produc) şi o scădere treptată 
după ce impulsul este propagat la miocitele din jur. 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/test_7791.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/sistem_7609.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/pielii__cancer_al__7178.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/piele_4440.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/aparat_5346.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/medic_4111.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SinusRhythmLabels.svg
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Pe electrocardiogama apar mai multe unde care reliefează diverse aspect din matematică: 
• unda P reprezintă înregistrarea activității electrice a camerelor superioare (atriile)  
• complexul QRS reprezintă înregistrarea activității electrice a camerelor inferioare 

(ventriculi) 
• unda T corespunde perioadei în care ventriculii se relaxeaza din punct de vedere electric şi 

se pregătesc pentru o noua contracție. 
•  segmentul ST apare ca o linie dreaptă între complexul QRS şi unda T; un segment ST supra 

sau subdenivelat corespunde unui muschi cardiac lezat sau care nu primeste suficient sânge. 

Prin urmare electrocardiograma se prezinta ca o funcţie periodică cu două puncte de maxim 
local şi un punct de maxim global. Schimbări la nivelul acestui grafic indică diverse probleme 
cardiace. 

O electrocardiograma poate sa arate: 
- dovezi ale măririi de volum a inimii  
- semne ale unui flux sanguin insuficient la nivelul inimii  
- semne ale unor leziuni noi sau vechi ale inimii (infarcte).  
- probleme ale ritmului cardiac (aritmii)  
- semne de inflamație a sacului ce înconjoară inima (pericardite). 
În figura alăturată se vede 

legătura dintre graficul modificarilor 
de presiune, de volum şi EKG-ul.  

La fel ca pe electrocardiograma, 
pe graficul presiunii din ventricule o 
perioadă include un punct de maxim 
local (după închiderea valvelor atrio-
ventriculare) şi o creştere continuă în 
timpul contracției ventriculelor. 
Punctul de maxim global este atins în 
timpul fazei de ejecție dupa care 
presiunea începe să scadă după care 
urmeaza un platou continuu în timpul 
relaxării diastolice. 

Dupa câte se pare, în EKG se mai regãsesc alte câteva principii matematice. Spre exemplu, 
distanțele dintre unda T şi complexul QRS respectã proporția de aur.  

Deasemenea s-a descoperit o asemãnare între EKG şi şirul lui Fibonacci. 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, . . .  
Raportul dintr oricare 2 numere consecutive din acest şir se 

apropie din ce în ce mai mult de numărul de aur cu cât înaintăm 
în şir. 

În mod curios, dacă trasezi un grafic cu datele aproximate 
mai sus obții un grafic a cărui prima parte seamănă cu 
graficul EKG.  

 

1/0 = ∞ 

1/1 = 1 

2/1 = 2 

3/1 = 1,5 

5/3 = 1,666….. 

8/5 = 1,6 

13/8 = 1,625 

http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/contractie_8725.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/muschi_6894.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/cardiac_2705.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/sange_8207.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/electrocardiograma_3013.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/ritmului__tulburare_a__7489.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/cardiac_2705.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/inflamatie_3492.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/inima_3504.html
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Sfigmograma 
Reprezinta înregistrarea grafică a pulsului. 
Pulsul arterial este o manifestare a activităţii mecanice a inimii, constând într-o undă 

expansivă periodică, sincronă cu ejecţia ventriculară, percepută la palparea unei artere aflată pe un 
os.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul pulsului normal se poate usor observa perioada şi punctul de maxim. 
Exemple de puls anormal: 
 pulsul alternant  reprezintă un puls regulat ca ritm şi cu o amplitudine alternantă a 

undelor: după fiecare pulsaţie normală, urmează una mai slabă şi mai mică ca volum. Exprimă în 
general o afectare severă a contractilităţii miocardului. 
 Pe grafic perioada se dubleaza apărând un maxim “intermediar”. 
 pulsul "celer et altus" (Corrigan) este un puls cu amplitudine mare şi o viteză crescută.  
 Este caracteristic insuficienţei aortice. 
 pulsul "tardus et parvus" este un puls mic ca amplitudine şi o  
 durată mai mare, caracteristic stenozei aortice (strâmtare a orificiului aortic). 
 deficitul de puls desemnează diferenţa dintre frecvenţa ventriculară şi numărul 

pulsaţiilor radiale. Se întâlneşte în fibrilaţia atrială când nu toate contracţiile cardiace sunt 
eficiente, unele neputându-se transmite la periferie. 
În concluzie: Data viitoare când te plictisesc funcţiile, gândeşte-te că la un moment dat 

(Doamne fereşte!) s-ar putea să-ţi salveze viaţa. 

Până şi inima ta funcționeazã după principii matematice! 
 

Bibliografie: 
[1.] Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru,Cezar Niculescu - Manual de biologie pentru 

clasa a XII-a, Editura Corint 
[2.] Marcel Tena, Marian Andronache - Manual de matematica pentru clasa a XII-a M1,  

Editura Art 
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TEOREMA LUI MENELAUS 
 
Săracu Daiana 
Prof. Bîtea Ileana – Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timisoara  

 

Teorema lui Menelaus este una dintre teoremele clasice ale geometriei. 

De-a lungul anilor ea a fost demonstrată prin diverse metode folosind rezultatele din 
geometria sintetică, dar şi cu metoda analitică, cu metoda vectorială şi cu ajutorul transformărilor 
geometrice, al omotetiei. 

 

TEOREMA 1 (TEOREMA LUI MENELAUS) 

 

Fie un triunghi ABC, M (BC),N (AC),P (AB).Dacă punctele M,N,P sunt coliniare, atunci: 

 (1) 

 

Demonstraţie. Se construieşte prin C paralela cu dreapta d care conţine punctele M, N, P. 
Aceasta intersectează AB în punctul notat cu R. 

 
 

Se aplică teorema lui Thales în triunghiul BMP cu CR MP: 

 

 (2)  

 

 iar în triunghiul ARC cu PN RC rezultă: 

 

 (3) 
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Din relaţiile (2) şi (3) rezultă: 

 

 
 

RECIPROCA TEOREMEI LUI MENELAUS: 

 

TEOREMA 2 Fie un triunghi ABC, M (BC, N (AC), P (AB) astfel încât are loc relaţia: 

 (4)  

 

Atunci punctele M, N, P sunt coliniare. 

 

Demonstraţie. Dreapta MN se intersectează cu AB în punctul pe care-1 notăm cu P. 
Punctele M, N, P fiind coliniare, aplicăm teorema lui Menelaus şi obţinem: 

 

 (5) 

 

Din relaţiile (4), (5) rezultă 

PB
AP

BP
AP

=
1

1

 
adică P = P1.  

Deci punctele M, N, P sunt coliniare.  

Teorema lui Menelaus se poate demonstra şi în cazul M BC, N AC, P  AB. 

 

Problema 1 

Fie ABC un triunghi. Notăm cu M mijlocul laturii [BC], cu N mijlocul segmentului [AM] ; CN 

intersectează AB in punctul P. Arătaţi că BP=2AP, PC=4PN 
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Soluţie 

 

Fie triunghiul ABM şi transversala P-N-C 

rezultă conform teoremei lui Menelaus 1=××
NM
NA

PA
PB

CB
CM  

rezultă 2=
PA
PB  rezultă PB=2PA 

Fie triunghiul PBC şi transversala A-N-M rezultă conform teoremei lui 1=××
NP
NC

MC
MB

AB
AP  

2=
PA
PB   

rezultă ( ) ( ) 3
1

12
=

+
=

+
PA

PAPB  

Din PB=2PA  

rezultă 11
3
1

=××
NP
NC   

rezultă ( ) ( )
1

133 +
=

+
=

NP
NPNC

NP
NC   

 rezultă  4=
PN
PC  

Rezulta PC=PN 

Problema 2  

 

Fie triunghiul ABC cu M mijlocul laturii [BC] , N mijlocul laturii 
[AM]. 

CN intersectează latura AB în punctul P cu PA = 4 ,  
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PN= 3  . 

Să se calculeze lungimile segmentelor [BP] şi [PC]. 

 

Problema 3 

Fie triunghiul ABC,D simetricul centrului de greutate faţă de mijlocul segmentului AB şi E 

simetricul lui C in raport cu B. Să se arate că punctele A,D,E sunt coliniare.  

 

 

Soluţie 

            Fie M mijlocul laturii AB.  

În triunghiul BMC aplicăm reciproca teoremei lui Menelaus.  

Pentru aceasta trebuie să arătăm că   

1=××
DM
DC

EC
EB

AB
AM

 
 

Dar   2
1

=
AB
AM

  

2
1

=
EC
EB

  

G  este centrul de greutate și 

 
CMdinMG

3
1

= 4=⇒
DM
DC

 

Deci, intr-adevăr, produsul celor trei rapoarte este 1. 
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Din reciproca teoremei lui Menelaus rezulta ca punctele A, D, E sunt coliniare. 

 

Problema 4 

Se dă triunghiul dreptunghic ABC; pe cateta AC se ridică în C perpendiculara CC’ cu CC' = 
AC, iar pe cateta AB se ridică perpendiculara BB' cu BB' = AB. Să se arate că 
dreptele BC' si CB' se intersectează pe înălţimea AA’.  

  

 
Fig. 2.14 

Rezolvare: 

 Se notează B'C∩BA = D, CB∩AC =E.  

Din Δ ABC, rezultă relaţiile 

    AB2= BA'∙ BC  

si  

AC2 = CA'∙ BC sau (A'B/A'C) = - (AB2 /AC2). 

Din ΔBAE Δ ECC’→  m (EC/EA) = - (C’C/AB) = - (AC/AB),  

iar din ΔDBB' Δ ADC  (DA/DB) = -(AC/BB') = - (AC/AB).  

Dacă se multiplică membru cu membru aceste egalităţi se obţine  

1
'
'

−=××
DB
DA

EA
EC

CA
BA , ceea ce arată că dreptele considerate sunt concurente. 

 

 

Bibliografie 

 

Burtea,M; Burtea, G - Matematica, cls. a IX-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2004 
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Şirurile şi medicina 
 
Elevi: Apostol Larisa şi Dincă Andra, clasa a XI-a 
Colegiul "Spiru Haret" Ploieşti 
Îndrumător: Prof.Badea Ion 

 Motto:„Natura este o carte scrisă în limbaj matematic” 
 Leonardo Da Vinci 

Ce sunt şirurile? 
 Şirurile sunt un caz particular de funcţii.Sunt o succesiune infinită de numere distincte sau 
nu, scrise unul după altul, în care fiecare număr ocupă un loc bine precizat.Se numeşte şir de 
numere reale orice funcţie:𝑥:ℕ− 𝐴𝑘 → ℝ,𝑢𝑛𝑑𝑒𝐴𝑘 = {0,1,2. . . ,𝑘}. 
Istoric 
Augustin Louis Cauchy 
   Contribuţii importante în studiul şirurilor a adus matematicianul francez A.L.Cauchy (1789-
1857). A fost primul care a formulat definiţii noţiunilor fundamentale ale analizei matematice: 
limită,continuiate,etc. 
Karl Wilhelm Theodor Weierstrass  
 Weierstrass (1815-1897) a reprezentat Şcoala matematică  germană.Numit “prinţul” 
analiştilor pentru acurateţea şi eleganţa cu care a soluţionat unele probleme fundamentale ale 
analizei matematice. 
Moduri de definire a şirurilor 
1.Şirul descriptiv: Fiecare termen al său se scrie cu ajutorul cifrei 1 şi numărul cifrelor este egal cu 
rangul termenului şirului: 

𝑑1 = 1,𝑑2 = 11,𝑑3 = 111, … .𝑑𝑛 = 1111. . .1������� 
                                                                                                            de n ori 
2.Şir definit printr-o regulă sau mai multe reguli de calcul:Formula care exprimă fiecare termen al 
şirului cu ajutorul rangului său n, se numeşte formula termenului al n-lea(sau termenul general) al 
şirului: 
 𝑏𝑛 = 𝑛2 − 𝑛 + 1, 𝑛 ≥ 1, 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 3, 𝑏3 = 7 𝑠.𝑎.𝑚. 𝑑 
3.Şir definit printr-o relaţie de recurenţă: O formulă care exprimă orice termen al şirului, de la un 
rang oarecare, prin precedenţii (unul sau mai mulţi) senumeşte 
recurentă: 
𝑏𝑛+2 = 𝑏𝑛 + 𝑏𝑛+1,𝑛 ≥ 1 , 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 2 
Clasificarea şirurilor: 
1.Monotone:Crescător,Constant,Descrescător. 
2.Care nu sunt monotone 
3.Convergente(care au limită finită) 
4.Divergente(care nu au limită sau care au limita ∞ sau -∞) 
5.Mărginite 
6.Nemărginite 
Şirul lui Fibonacci şi numărul de aur 
   Secvenţa numerelor lui Fibonacci a fascinat de-a lungul istoriei pe 
foarte mulţi oameni de ştiinţă, matematicieni, fizicieni, biologi şi 
continuă să o facă chiar şi în prezent. 
Dar cine a fost de fapt Fibonacci? 
       Leonardo Pisano Fibonacci sau Leonardo din Pisa (1170-1250), născut la Pisa, Italia, este 
considerat cel mai mare matematician european din Evul Mediu. 
      Totuşi ceea ce l-a făcut faimos pe Fibonacci, nu au fost teoremele abstracte, ci aplicaţiile 
practice şi soluţiile găsite de el la diverse probleme matematice. 
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În partea a treia a lucrării “Liber abaci”, apare cunoscuta problemă a iepurilor care a condus la 
introducerea numerelor şi a secvenţelor Fibonacci,pentru care acesta este de fapt foarte cunoscut 
astăzi.  
Problema iepurilor 
     Pe scurt enunţul problemei este următorul: O persoană plasează o pereche de iepuri într-un 
spaţiu închis şi se întreabă câte 
perechi de iepuri vor exista la 
sfârşitul unui an de zile, dacă se 
presupune că în fiecare lună fiecare 
pereche naşte o alta, care din luna 
următoare devine fertilă. 
     Problema este însă idealizată, în 
sensul în care se consideră că nici 
un iepure nu moare. Obţinem astfel 
o relaţie de recurenţă: 
𝐹𝑛+1 = 𝐹𝑛 + 𝐹𝑛−1;   𝐹1 = 0 𝐹0 = 0 
Această relaţie de recurenţă 
reprezintă regula care generează 
termenii şirului lui Fibonacci: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233, 377, … 
Şirul astfel obţinut, în care fiecare termen este suma celor două numere precedente, s-a dovedit a fi 
extrem de util în rezolvarea anumitor probleme şi el apare în mai multe situaţii:în matematică şi 
ştiinţă.  
Şirul lui Fibonacci în naură 
Numărul de aur se regăseşte în modul de dispunere a frunzelor, petalelor sau seminţelor la plante, în 
raportul dintre diferite părţi ale corpului omenesc etc. 
      La multe plante, numărul de petale este un număr Fibonacci:  

- 3 petale: crin, iris 
- 5 petale: trandafir sălbatic, viorele, lalele 
- 8 petale: delphiniums 
- 13 petale: gălbenele, porumb, cineraria şi unele margarete 
- 21 petale: margarete, cicoare  
- 34 petale: pătlagina 

 
TRANDAFIR SĂLBATIC DELPHINIUMS                PĂTLAGINA 
 
 
La floarea soarelui se pot observa doua rânduri de spirale în sens invers. Numărul de spirale nu este 
acelaşi în fiecare sens. Potrivit soiului, acest număr poate fi 21 şi 32 sau 34 şi 55, uneori 58 şi 89.  
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Exemple din lume 
   -Corpul uman creşte după numerele misterioase, considerând 
unghia de la arătător drept 1, falanga distală este de două ori 
mai mare, cea mijlocie de trei ori, cea proximală de 5 ori, 
metacarpianul de 8 ori. Mâna este 1, antebraţul 2, iar braţul 3. 
   - Câtul dintre lungimea părţii de jos a corpului omenesc, 
măsurată de la ombilic până la tălpi, şi partea de sus, măsurată 
din creştet până la ombilic este numărul de aur. 
    -Ritmul ciclic al bătailor inimii apare în electrocardiograma 

unui om sănătos ca o linie curbă, cu suişuri şi coborâşuri. Reprezentarea grafică a “şirului lui 
Fibonacci” seamănă izbitor cu cea de-a doua partea a amintitei EKG. 
-  Molecula de ADN are şi ea la bază secţiunea de aur. Ea măsoară 34 angström (A) în lungime şi 
21 A lăţime, pentru fiecare ciclu complet al elicei duble a spiralei sale. 21 şi 34 fac parte din “şirul 
lui Fibonacci”.  
- Proporţia de aur,o vom mai găsi în diverse arhitecturi,ceea ce denotă că există o ordine şi o 
rigurozitate a unui creator care respectă legile universului. 
 
Pavilionul urechii, spirala logaritmică şi seria lui Fibonacci 
     Designul urechii urmează o spirală extrem de reuşită, o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o 
realizăm trasând-o cu pixul. Această spirală urmăreşte dimensiunile date de secvenţa lui Fibonacci: 
-pe axa pozitivă: 1,2,5,13, s.a.m.d. …  
-pe axa negativă: 0,1,3,8, s.a.m.d. …  

      După cum puteţi observa, aceste 2 
subşiruri combinate, vor da chiar 
numerele lui Fibonacci. 
 Spirala logaritmică este unicul tip de 
spirală care nu îşi modifică forma pe 
măsură ce creşte.     
  Aceasta se găseşte:  
- în forma cochiliei de melc;  
- în forma urechii umane;  
- în interiorul aparatului auditiv.  
Probleme practice 
1.Un exemplu practic unde se 
calculează concentraţia impurităţii ce 
rămâne în urma spălării repetate a unui 
precipitat. Este un proces de extracţie 

repetată, de exemplu: eliminarea unui medicament din sânge, extracţie în cadrul separărilor 
cromografice etc.  
 -Solventul rămas în precipitat după decantare conţine impuritatea în concentraţie 𝑐0 şi astfel 
considerând că volumul de solvent rămas este 𝑣 cantitatea de impuritate este 𝑐𝑜𝑣. 
-Spălând precipitatul cu volum  𝑣𝐿de solvent pur, concentraţia de impuritate în solvent va deveni  𝑐1 
. 
-Făcând bilanţul de materiale, în ipoteza că echilibrul între solventul adăugat şi cel rămas se 
stabileşte imediat. Vom avea:   𝑣𝑐0 = (𝑣 + 𝑣1)𝑐1rezultand𝑐1 = 𝑣𝑐0

𝑣+𝑣1
. 

-O a doua spălare, utilizând un volum 𝑣2 de solvent va duce la scăderea concentraţiei la  𝑐2şi vom 
obţine:𝑐2 = 𝑣𝑐1

𝑣+𝑣2
= 𝑣

𝑣+𝑣2
 . 𝑣𝑐0
𝑣+𝑣1

 . 
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Dacă volumul de solvent total folosit pentru 𝑛 spălări este egal cu 𝑉  şi este acelaşi la fiecare 
spălare, adică  𝑣𝑛 = 𝑉

𝑛
   , vom obţine concentraţia de impuritate în solvent, dupa  𝑛  spălări ca fiind:  

𝑐𝑛 = � 𝑣

𝑣−𝑉𝑛
�
𝑛

. 

Se demonstrează că şirul este descrescător. Fiind un şir de termeni pozitivi, el este convergent şi 
obţinem că impuritatea nu poate fi complet îndepărtată prin utilizarea unui volum dat de solvent.  

c0 = lim
𝑛→∞

𝑐0 �
𝑣

𝑣 + 𝑉
𝑛
�

𝑛

= 𝑐0 lim
𝑛→∞

�
𝑣𝑛

𝑣𝑛 + 𝑉
�
𝑛

= 𝑐0 lim
𝑛→∞

1

�𝑣𝑛 + 𝑉
𝑣𝑛 �

𝑛 = 𝑐0 lim
𝑛→∞

1

�1 + 𝑉
𝑣𝑛�

𝑛

= 𝑐0 lim
𝑛→∞

1

�1 + 𝑉
𝑣𝑛�

𝑣𝑛𝑉
𝑣𝑉

= 𝑐0𝑒
−𝑉𝑣  

 
       Această valoare limită depinde de volumul rezidual 𝑣  de solvent în precipitat şi de volumul 
total de solvent utilizat pentru spălare. Concentraţia de impuritate nu poate scădea sub valoarea  

𝑐0𝑒
−𝑉𝑣    . Deoarece această exponentiala scade rapid pentru un număr 𝑛   de spălări nu prea mare, 

concentraţia de impuritate se apropie foarte mult de valoarea  𝑐0𝑒
−𝑉𝑣  . 

 
2.  Frecvenţa cardiacă reprezintă numărul bătăilor inimii pe fiecare minut. 
Frecvenţa caridacă normală variază de la o persoană la alta în funcţie de gen, vârstă, stare generală 
de sănătate. 
-copiii (6-15 ani) au frecvenţa cardiacă 70-100 bătăi/min. 
-adulţii (peste 18 ani) au frecvenţa cardiacă 60-100 bătăi/min. 
Ştiind că viteza de derulare a hârtiei unui aparat de măsură a frecvenţei cardiace este 25 de mm/sec. 
, calculaţi frecvenţa cardiacă având în vedere că distanţa dintre două unde succesive este 30 de mm. 
Forumula pentru determinarea frecvenţei cardiace este: 
𝑥𝑛 = 1500

𝑛
; 

𝑥𝑛 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ţ𝑎𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐ă 
𝑛 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛ţ𝑎𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢ă𝑢𝑛𝑑𝑒𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 

𝑛 = 30 → 𝑥𝑛 =
1500

30
= 50 
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Sisteme de numerație antice 
 
Țărnică Ana-Maria 
Clasa a V-a B 
Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 
Prof. îndrumător: Gavriloiu Mihaela                        
                                                                Motto:  V-ati plictisit sa va uitati la televizor ? 
                                                        Cititi sistemele de numeratie antice. Atunci cand o persoana  
                                              o sa va intrebe despre acest sistem , dumneavoastra veti sti mai  
                                               multe decat aceasta si atunci veti fi apreciati.  
     Aici se vorbeste despre: 

1. Egiptul antic 
2. Civilizatia maya 
3. China Antica 

 
      1.    Egiptul antic: 
   Matematica egipteană s-a născut din nevoia locuitorilor de 
pe marginea Nilului de a măsura terenurile inundate de 
fluviu. Geometria egipteană se reduce la aceste măsurători 
şi calcule de distanţe şi de unele arii şi volume. Detalii, în 
articolul următor. 
    Sistemul de numeraţie egiptean, era unul simplu, 
numerele de la 1 la 9 fiind reprezentate prin linii verticale:  
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 Restul numerelor aveau diferite simboluri. De exemplu, 10 era 
reprezentat de un simbol ce ar putea sugera un mâner sau o toartă: 
   
 
     Numărul 100 era reprezentat de o spirală. Ca şi în cazul zecilor, 
numărul 200 însemna 2 de 100 şi deci era reprezentat de două spirale. 
Numărul 300 era reprezentat de 3 spirale etc. 
Numărul 1000 era reprezentat de o floare de lotus, numărul 2000 de 
două flori de lotus etc. 
   Numărul 10.000 era reprezentat printr-un simbol ce aducea cu un 
deget, iar 100.000 era reprezentat printr-un simbol ce sugera un 
mormoloc (vezi imaginea din startul articolului). 
       Numerele erau scrise de obicei orizontal şi existau cazuri când 
numerele se citeau de la stânga la dreapta şi cazuri când se citeau de la 
dreapta la stânga. De exemplu, dacă floarea de lotus era înclinată în 
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partea stângă, citirea se făcea de la stânga la dreapta şi dacă era înclinată în partea dreaptă citirea se 
făcea de la dreapta la stânga. Acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul spiralelor, degetelor şi 
mormolocilor: înclinarea acestora arăta în ce direcţie se făcea citirea. Existau cazuri când numerele 
se scriau vertical, citirea făcându-se de sus în jos. 
    Egiptenii cunoşteau şi fracţiile. Toate fracţiile lor aveau numărătorul 1, cu 2 excepţii: 2/3  şi 3/4. 
Aceste fracţii unitare sunt cunoscute în istoria matematicii ca fracţii egiptene.    Acestea era notate 
prin simbolul special Simbol ptr. fractie unitara. Egipt , care desemna numărătorul: 
      
    Ca şi în cazul altor popoare vechi, nu se cunosc numerele negative. Operaţiile numerice erau 
înmulţirea, împărţirea, adunarea şi scăderea, care era considerată numai când rezultatul ieşea 
pozitiv. 
 Matematica Egiptului vechi nu cunoştea teoreme generale şi nici demonstraţii, însă se 
deduce din construcţia piramidelor că egiptenii cunoşteau o formă restrânsă a teoremei lui Pitagora 
şi anume că 32+42=52. 
 Calendarul egiptean avea o precizie surprinzătoare pentru acele vremuri: anul avea 12 luni 

de câte 30 de zile, plus alte 5 zile de sărbătoare. O zi 
era împărţită în 24 de intervale egale, iar o săptămână 
avea 7 zile. O săptămână începea în ziua lui Sabbaoth 
(numele deriva dintr-un cuvânt ce însemna “armată”), 
adică sâmbăta. 
 Cele mai multe informaţii despre vechea 
matematică egipteană provin de la un document numit 
Papirusul Rhind. Acesta a fost descoperit  în     Valea 
Nilului în 1858 şi conţinea 84 de probleme de 
matematică şi soluţiile lor. Iniţial, papirusul era un 

singur sul de 564 cm lungime şi 33 lăţime, însă a fost împărţit în două bucăţi aproximativ egale, În 
momentul de faţă, cele două bucăţi ale papirusului se află la British Museum. 
     
 
    2. Civilizatia maya: 
              Dintre civilizaţiile precolumbiene, civilizaţia maya a 
fost cea mai avansată. Se întindea pe teritoriile ce astăzi 
cuprind sud-estul Mexicului, peninsula Yucatán,   Guatemala, 
Belize, vestul Hondurasului şi Salvadorului. Apogeul 
civilizaţiei a fost între secolele IV-X e.n. 
    
   
 
    Documentele maya sunt destul de bogate în ceea ce priveşte 
numeraţia scrisă pe care o foloseau. Pentru notarea cifrelor de la 1 
la 19 se utilizau două simboluri simple: un punct „•”,care simboliza cifra 1, şi o bară orizontală „—
”, care simboliza cifra 5. Aceste simboluri se combinau pentru a obţine reprezentaţia numerelor de 
la 1 la 19. 
 
 
     Logica de reprezentare a 
acestor numere este foarte simplă. 
Punctul „•” reprezintă numărul 1, 
iar bara orizontală „—” reprezintă 
numărul 5. Prin combinarea 
acestor simboluri, se formează 
numerele mai mari. Exemple: 
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Un alt sistem de numeraţie folosit de populaţiile maya este foarte asemănător cu cel de mai sus, 
singura diferenţă constând în altă poziţionare a aceloraşi simboluri, bara orizontală devenind una 
verticală „|”. 
    
 
    Aceste numere puteau fi reprezentate şi de 
capete de animal, om sau zeu. De obicei, aceste 
reprezentaţii cefalomorfe ale numerelor erau 
sculptate în basoreliefuri sau pictate pe vase de 

ceramică. Cifra zero era reprezentată prin 
simbolul „Numeratie maya”, simbol ce ar 
putea semnifica o scoică, o lună sau un ochi 
întredeschis. Pentru numerele mai mari de 
19 se utiliza scrierea pe verticală, de sus în 
jos, de la cifra de cel mai înalt grad până la 
cifra de ordin întâi.   Simbolul pentru zero 
se utiliza când un anumit ordin lipsea. 
Numărul 20 este luat ca număr de referinţă 
şi fiecare număr mai mare decât 19 se scria 
în funcţie de 20. Exemple: 
   
       Despre matematica maya nu se ştiu prea multe detalii pentru că nu sunt menţionate metode de 
calcul, nu se cunoaşte modul cum au fost obţinute anumite rezultate şi, de aceea, asupra acestor 
lucruri nu se pot face decât speculaţii. Se ştie însă că matematicienii maya nu cunoşteau fracţiile. 
Unul dintre cele mai importante izvoare matematice rămase de la această civilizaţie este „codexul 
de la Dresda”, unde se vorbeşte despre calendarul maya. Populaţiile Maya aveau 2 calendare: unul 
sacru numit „Tzolkin” şi unul solar numit „Haab”.  Anul sacru al calendarului Tzolkin era compus 
din 20 de luni de câte 13 zile, deci anul avea 260 de zile. Anul solar al calendarului Haab era 
compus din 18 luni de câte 20 de zile, plus 5 zile suplimentare ce se adăugau după luna a 18-a, deci 
anul număra 365 de zile. 
       În general, matematica maya se învârte în jurul astronomiei. 
 
       
4. China antica: 
         Pentru multă vreme, din cauza unei culturi total 
diferite de cea europeană, dar şi datorită autoizolației 
Chinei, matematica dezvoltată în această ţară a fost un 
adevărat mister pentru occidentali. În continuare, despre 
primele sisteme de numeraţie chinezeşti. 
     
     În Egiptul antic primele observaţii matematice au luat 
naştere datorită nevoii de a măsura terenurile după ce 
acestea erau inundate de Nil. În schimb, în China, 
primele cunoştinţe matematice s-au datorat astronomiei şi 
astrologiei. Astfel, la mijlocul mileniului 2 î.Hr., s-a început o descriere atât a constelaţiilor, cât şi a 



92 

 

stelelor, ceea ce necesita calcule matematice pentru aflarea distanţei. După un avans în domeniul 
astronomiei, chinezii au adoptat în secolul 5 î.Hr. un calendar care avea 365 de zile. 
     În China primele inscripţii apar în secolele 16-11 î.Hr. pe oase sau pe carapace de broască 
ţestoasă, iar primele notaţii de numere apar şi sub formă de noduri, pe diferite funii (noduri pe 
coarde, cum se numeau). De-a lungul vremii, numeraţia chineză a cunoscut diferite variante. Se 
presupune că cifra „zero” a fost adusă din India, sub forma unui punct sau a unui cerculeţ, de către 
Gautama Siddha, astronom chinez de origine indiană. 
 
     Primul sistem de numeraţie 
chinez consta dintr-o serie de 13 
hieroglife, 9 semne pentru unităţile 
de la 1 la 9 şi 4 semne pentru 
primele patru puteri ale lui 10. 
Traducerea acelor hieroglife ar fi  
următoarea, cu denumirea chineză 
specifică: 
     
    Se observă că din seria de hieroglife lipseşte cifra 0, care încă nu era folosită.      Numerele mai 
mari erau scrise folosind aceeaşi serie de 13 hieroglife.  
Exemple: 
11= 10 (shi) + 1 (yi) => 11 = shi yi 
20= 2 (er) x 10 (shi) => 20 = er shi 
100= 1 x 100 => 100 = yi bai 
Pe lângă acest sistem de numeraţie, mai complicat, datorită faptului că hieroglifele aveau o grafie 
nu tocmai uşoară, chinezii mai foloseau un altul, numit suan-zi. Acest sistem de notare a numerelor 
era unul mult simplificat, cifrele fiind reprezentate prin beţişoare. El se realizează prin combinaţii 
simple de beţişoare, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, ca în figura de mai jos: 
     
    Şi din acest sistem de numeraţie care era folosit încă din secolul 2 î.Hr. lipseşte cifra 0. Acest 
sistem era folosit cu mare eficienţă în 
calculul cu beţişoare şi mai apoi în calculul 
cu abac ( socotitoarele din ziua noastră). 
Abacul era folosit şi în Japonia. Este de 
mirare ce performanţe a atins un japonez ce 
făcea calcule cu abacul. În noiembrie 1945, 
expertul japonez în abac Matzuzaki a 
concurat cu un expert în operarea cu 
calculatorul cel mai performant de la acea vreme. Întrecerea a constat în 5 probe în care cei doi 
trebuiau să execute în cel mai scurt timp şi fără greşeală mai multe operaţii aritmetice cu numere de 
6-9 cifre. Japonezul a câştigat cu 4-1. 
     Dacă cel de-al doilea sistem de numeraţie prezentat ar fi conţinut cifra „zero” el ar fi coincis cu 
cel de astăzi. Cifra zero era înlocuită cu un spaţiu gol, însă asta producea confuzii deoarece acelaşi 
aranjament de beţisoare putea însemna mai multe numere. 
      Exemplu: 
Numeratie chineza, putea să însemne atât 708, cât şi 7080,  
 70800 etc. 
        

Datorită barierelor de limbă, dar şi poziţionării geografice, se observă că matematica chineză 
s-a dezvoltat independent faţă de matematica altor popoare, iar influenţele şi-au făcut simţită 
prezenţa foarte greu. 
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SPAŢIUL MULTIDIMENSIONAL -  A PATRA 
DIMESIUNE 

 
Nume: Gugiu Ruxandra, clasa a X-a 
Şcoala: Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, jud.Prahova 
Profesor coordonator: Necula Elena 
 
       Putem deveni conştienti de cea de-a patra (sau mai înalta) dimensiune, mai întai prin 
prezentarea abstractă pe care ne-o oferă matematica; apoi, prin anomaliile pe care le vedem pe 
pământ atunci cand cei din alte dimensiuni aleg sa se intersecteze cu realitatea noastră tri 
dimensională; şi în al treilea rând prin experienţele sau observaţiile personale pe care ni le descriu 
cei care posed anumite abilităţi ale sufletului de a transcende diferite dimensiuni. Astăzi, vă vom 
demonstra existenţa celei de a patra dimensiuni, prin intermediul matematicii.Grecii credeau că 
geometria descrie spaţiul real în care trăim, presupunând că spaţiul fizic trebuie să fie cel euclidian. 
Întrebarea matematică :”Poate exista, conceptual vorbind, un spaţiu cu patru dimensiuni?” a fost 
confundată cu întrebarea fizică :”Poate exista un spaţiu real cu patru dimensiuni?”, iar aceasta în 
cele din urmă fiind confundată cu întrebarea:”Pot exista patru dimensiuni în cadrul propriului nostru 
spaţiu înconjurător?”, la care răspunsul e “Nu”. Aşadar, toată lumea a crezut ca spaţiul 
cvadridimensional e imposibil Pentru matematicieni, un spaţiu e un ansamblu de obiecte împreună 
cu o definiţie a distanţei între două obiecte. Inspirându-ne din ideea coordonatelor carteziene, putem 
spune că dimensiunea unui asemenea spaţiu reprezintă atâtea numere câte sunt necesare pentru a 
specifica un obiect.Cu punctele drept obiecte şi cu definiţia obişnuită a distanţei în plan sau în 
spaţiu, găsim că planul are 2 dimensiuni şi spaţiul 3. Alte ansambluri de obiecte pot avea însa patru 
sau mai multe dimensiuni, în funcţie de natura obiectelor. Să presupunem că obiectele sunt sunt 
sfere din spaţiul tridimensional. Pentru specificarea unei sfere sunt necesare 4 numere (x, y, z, r): 3 
coordonate (x, y, z) pentru centru, plus raza r. Asemenea exemple arată că probleme matematice 
naturale pot conduce cu uşurinţă la spaţii cu mai multe dimensiuni.Matematica modernă merge şi 
mai departe. Spaţiul cu 4 dimensiuni este definit în mod abstract ca mulţimea cvadrupeţilor de 
numere(x1, x2, x3, x4). La mod general, spaţiul cu n dimensiuni –pentru orice număr întreg n- e 
definit ca mulţimea n-pleţilor de numere (x1, x2...xn).  
              William Rowan Hamilton 
       În anul 1837, matematicianul irlandez William Rowan Hamilton a redus întregul domeniu la 
algerbă, definind un număr complex x+iy ca pe o pereche de numere reale (x, y). El a definit de 
asemenea adunarea şi înmulţirea perechilor prin regulile (x, y)+(u,v)= (x+u, y+ v);   (x, y)(u, v)= 
(xu- yv, xv+ yu)  
Din această perspectivă, o pereche de forma (x, 0) se comportă întocmai ca i. Ideea e simplă, dar 
pentru a ajunge la ea trebuia înţeles ce înseamnă existenţa în matemtică. Hamilton se luptase ani 
întregi să conceapă o algebră pentru 3 dimensiuni. În cele din urmă, a găasit una, un sistem de 
numere pe care le-a denumit cuaternioni. Dar era o algebra nu pentru 3, ci pentru 4 dimensiuni, iar 
înmulţirea ei nu era comutativă.  Cuaternionii seamană cu numerele complexe , dar in loc de un 
singur nou număr, i , există trei : i, j, k.La fel cu  numerele complexe sunt bidimensionale, alcătuite 
din două cantităţi independente, l şi i, cuaternionii sunt cvadridimensionali, alcătuiţi din patru 
cantităţi independente, l ,i , j şi k. Cuaternionii lui Hamilton erau interpetaţi ca rotaţii. Erau la fel de 
naturali ca numerele complexe, aşa încât spaţiul cvadridimensional era la fel de natural ca planul. 
         În 1907 matematicianul german  Hermann Minkowski a formulat teoria relativitaţii speciale a 
lui Einstein în termenii unui spaţiu-timp cvadridimensional, combinând timpul unidimensional şi 
spaţiul tridimensional într-un singur obiect matematic. Acesta se numeşte spaţiul-timp Minkowski. 
Relativitatea impune ca matrica naturală a spaţiului-timp Minkowski să nu fie determinată de 
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teorema lui Pitagora, în care pătratul distanţei de la un punct (x, t) la origine este x²+ t², ci x²-ct², 
unde c este viteza luminii.Modificare curcială este aici semnul minus .care arată că evenimentele 
din spaţiu-timp sunt asociate cu două conuri.Unul dintre conuri reprezintă viitorul evenimentului, 
celălalt trecutul lui.  

    Spaţiul multidimensional 
          Orice punct in plan poate fi determinat prin cele 2 coordonate ale sale, iar orice punct din 
spaţiul tridimensional poate fi coordonat prin cele 3 coordonate ale sale. E firesc să definim un 
punct din spaţiul cvadridimensional ca un set de 4 coordonate. Metode algebrice similare ne permit 
să definim sitanţa dintre două puncte din spaţiul n-dimensional, unghiul dintre două drepte, etc.  
          Un cerc în plan sau o sferă în spaţiul tridimensional constau din totalitatea punctelor situate la 
o distanţă fixa(raza) de un punct dat (centrul). Analogul evident din spaţiul n-dimensional este 
totalitatea punctelor situate la o distanţa fixa(raza) de un punct dat.Folosind formula pentru distanţe 
, aceasta devine o condiţie pur algebrica, iar obiectul rezultat se numeşte hipersferă (n-
1)dimensionala sau (n-1)sferă. Dimensiunea scade de la n la n-, deoarece, de exemplu, un cerc in 
spaţiul 2-dimensional ete o curbă, care e un obiect 1-dimesional; analog o sferă din spaţiu e o 
suprafaţă 2-dimensională. În prezent , această perspectivă se numeşte algebră liniară. Ea e folosită 
pretutindeni în matematică şi ştiinţă, mai ales in inginerie şi statistică.  
            Un alt imbold spre geometria multidimensională a fost reformularea mecanicii făcută de 
Hamilton în 1835 în termenii coordonatelor generalizate. Un sistem mecanic are atâtea coordonate 
câte grade de libertate are- adică moduri de a-şi schimba starea.De fapt, numărul de grade de 
libertate fiind dimensiunea,deghizată. Geometria multidimensională e unul dintre cele mai 
spectaculoase domenii în care matematica pare să piarda orice contact cu realitatea. Din moment ce 
spaţiul fizic are trei dimensiuni, cum pot exista spaţii cu 4 sau mai multe dimensiuni? Şi chiar dacă 
ele pot fi definite matematic, cum pot ele folosi la ceva? Eroarea aici este de a aştepta ca 
matematica să fie o traducere evidentă şi literală o realităţii observate în maniera cea mai directă. 
Matematicienilor le-a trebuit mult timp ca să formalizeze asemenea descrieri, şi încă şi mai mult ca 
să convingă matematicienii de utilitatea lor.Astăzi sunt adânc înrădăcinate în gândirea ştinţiifică, 
încât le folosim automat.Avantajul geometriei multidimensionale este că foloseşte capacităţile 
vizuale ale omului în probleme care iniţial nu sunt deloc vizuale.Deoarece creierele noastre sunt 
înclinate spre gândirea vizuală, această formulare poate conduce deseori la descoperiri neaşteptate . 
Conceptele matematice care nu au o legătură directă cu luma reală au deseori cu ea legături 
indirecte mai profunde.Aceste conexiuni ascunse sunt cele care fac matematica mai utilă.  
Bibliografie: “Îmblânzirea infinitului (Povestea matematicii)”- Ian Stewart 
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Strategia demonstraţiei 
 

Elevi:Popescu Ana-Maria, Dumitru Adrian, clasa a XI-a 
Colegiul „Spiru Haret’’ Ploieşti,  
Profesor coordonator: Beşleagă Ramona 
 
 Găsirea demonstraţiilor poate fi o activitate provocatoare. Când vă confruntaţi cu 
demonstrarea unui enunţ,ar trebui ca prima dată să înlocuiţi termenii cu definiţiile lor şi apoi să 
analizaţi cu grijă ce semnificaţie au ipotezele şi concluzia. După ce analizaţi, puteţi încerca să 
demonstraţi rezultatul folosind una din metodele de demonstraţie valabile. În general,dacă enunţul 
este o implicaţie,ar trebui să încercaţi mai întâi o demonstraţie directă; dacă nu merge puteţi încerca 
o demonstraţie indirectă . Dacă niciuna din abordări nu funcţionează,puteţi încerca reducerea la 
absurd. 

 
Raţionamentul înainte şi înapoi 

Oricare metodă o alegeţi,aveţi nevoie de un punct de început pentru demonstraţie. Ca să 
începeţi o demonstraţie directă a unei implicaţii,puteţi începe cu ipotezele.Folosind acele 
ipoteze,împreună cu axiomele şi teoremele cunoscute,puteţi construii o demonstraţie folosind o 
succesiune de paşi ce conduc spre concluzie. Acest mod de raţionament, numit raţionamentul 
înainte,este cel mai comun tip de raţionament folosit pentru a demonstra rezultate relativ simple. În 
mod similar,cu raţionamentul indirect puteţi începe cu negaţia concluziei şi,folosind o succesiune de 
paşi,să obţineţi negaţia ipotezelor. 

Din păcate, raţionamentul înainte este deseori greu de folosit pentru a putea demonstra 
rezultate mai complicate,deoarece raţionamentul necesar pentru a atinge concluzia dorită poate fi 
departe de a fi evident. În asemenea cazuri ar putea fi de ajutor să folosiţi raţionamentul înapoi. Ca 
să raţionăm înapoi pentru a demonstra un enunţ q, găsim un enunt p pe care îl putem demonstra cu 
proprietatea că p →q. Raţionamentul înapoi este ilustrat în exemplele 1 şi 2. 

 
Exemplul 1:  
Fiind date două numere reale, pozitive a şi b, media lor aritmetica este (a+b)/2  şi media 

geometrică este  √ab. Când comparăm media aritmetică cu cea geometrică a unor perechi de numere 
distincte, pozitive şi reale, găsim ca media aritmetică este întotdeauna mai mare decât cea 
geometrică.(De  exemplu când a=4 şi b=6, avem 5=(4+6)/2>√4*6=√24). Putem dovedi că această 
inegalitate este întotdeauna adevarată? 

Soluţie:  
Pentru a dovedică(a+b) / 2>√ab când a şi b sunt numere pozitive,distincte şi reale,putem 

lucra înapoi. Construim o succesiune de inegalităţi echivalente. Inegalitaţile echivalente sunt:  
(a+b) / 2 > √ab 
(a+b)2 / 4 > ab  
(a+b)2 > 4ab  
 a2+2ab+b2 > 4ab  
a2-2ab+b2 > 0  
(a-b)2 > 0 
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Deoarece (a-b)2 > 0 când a ≠ b, rezultă că ultima inegalitate este adevărată. Din moment ce 
toate acele inegalităţi sunt echivalente, rezultă că (a+b) / 2 > √ab când a ≠ b. Odată ce am construit 
această demonstraţie, putem uşor construi o demonstraţie folosind raţionamentul înainte. 

 
Exemplul 2: 
Presupunem că două persoane joacă un joc pe rând, eliminând 1,2 sau 3 pietre la un moment 

dat dintr-o grămadă ce iniţial are 15 pietre. Persoana care elimină ultima piatră câştigă jocul. Arătaţi 
că primul jucător poate câştiga jocul indiferent de ceea ce face cel de-al doilea. 

Soluţie :  
Pentru a demonstra că primul jucător poate câştiga întotdeauna jocul,lucrăm înapoi. La 

ultima mişcare,primul jucător poate câştiga daca acesta rămâne cu  o grămadă cuprinzând 1,2 sau 3 
pietre.Cel de-al doilea jucător va fi forţat să lase 1,2 sau 3 pietre dacă acesta trebuie să elimine  
pietre dintr-o grămada ce contine 4 pietre. Prin urmare,penultima mutare a primului jucător ar trebui 
să lase 4 pietre pentru ce-l de-al doilea jucător. Mişcarea poate fi făcută când mai există 5,6 sau 7 
pietre rămase,ceea ce se întâmplă când cel de-al doilea jucător are de eliminat pietre dintr-o 
grămadă cu 8. Prin urmare,primul jucător ar trebui să lase 8 pietre pentru cel de-al doilea jucător la 
ante-penultima mişcare a primului jucător. Asta înseamnă că există 9,10 sau 11 pietre când primul 
jucător face această mişcare. În mod similar,primul jucător ar trebui să lase 12 pietre când face 
prima mişcare.Putem invers acest argument pentru a arăta că primul jucător poate întotdeauna să 
facă mişcări pentru a câştiga jocul indiferent de ceea ce face cel de-al doilea jucător. Aceste mişcări 
succesive lasă 12,8 şi 4 pietre pentru cel de-al doilea jucător. 
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Universul Matematic 
 
Romaneţ Alexandru  

Petrec Roberto 
Colegiul “Spiru Haret” Ploiesti 
Prof. îndrumător: Popovici Anca 
 

                                              Universul 
Universul reprezintă lumea în totalitatea ei, probabil că 
nemărginită în timp și spațiu, infinit de variată în ceea ce 
privește formele pe care le iau materia, energia și informația 
în procesul dezvoltării lor perpetue. 
 

                                                Materia 
Nu există o definiție universal acceptată a termenului „materie”. Cel mai des se înțelege prin asta 
însă partea masivă a universului. În modelul standard al fizicii de particule, materia este alcătuită 
din particule elementare, obiecte punctiforme având diverse proprietăți. Din aceste proprietăți face 
parte și masa particulei, o măsură a inerției, dar și a influenței forței gravitaționale asupra particulei 
respective. Orice obiect care are masă și ocupă spațiu poate fi considerat deci material. 
 

                                 Formarea Universului 
Astronomii au calculat că universul s-a format cu 
13.798 ± 0.037 miliarde de ani în urmă. Teoria Big 
Bang-ului (engl. „marea explozie”) explică în mare 
parte formarea universului, pe care o aseamănă cu 
o explozie de proporții. Din momentul formării 
universului a avut loc o expansiune a acestuia care 
are loc și astăzi. 
 

                                 Legea lui Hubble 
• Analizând lumina de la alte galaxii, Edwin Hubble a descoperit în anii 1920 că aproape toate 
galaxiile se depărtează de noi cu viteza V proporțională cu distanța lor R față de Pământ, astfel ca V 
= HxR. 
• Această observație importantă, cunoscută drept legea lui Hubble, a stabilit că Universul este 
în expansiune, constanta lui Hubble  determinând viteza de expansiune. 
 

                             Ce este paralaxa trigonometrică? 
Ţine mâna întinsă, nemişcată, în faţa ta  un deget arătand în sus. Închide ochiul drept şi priveşte 
degetul( X ) cu ochiul stâng( A ). Apoi, închide ochiul stâng şi priveşte degetul( X ) cu ochiul drept( 
B ).  
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Se pare că X s-a mişcat spre stânga, dar de fapt nu s-a mişcat, ci a fost observat din două locuri 
diferite - A si B. Când privim spre X din punctul A pare a fi în o direcţie( poziţia Q ), iar când 
privim din punctul B pare a fi în altă direcţie( poziţia P ).  
Putem măsura unghiul între P si Q, iar paralaxa trigonometrică este jumate din acest unghi.  
 

                                      Ce este un arc?  
Circumferinţa oricărui cerc este de 6.28318... ori mai mare 
decât raza, adică 6.28318... x raza. Aceasta constantă 6.2831... 
(nu se termină) este un număr din natură, nu este inventată de 
oameni. Constanta pi este jumăte din această constantă, adică 
6.2831... / 2 = 3.141592...   
 
Distanţa obţinută folosind paralaxa trigonometrică  
Cu cât e un obiect mai departe, cu atât e deplasarea aparentă a 
obiectului mai mică când e observat din două puncte diferite. 
Stelele sunt aşa departate incât chiar dacă am observa o stea de 
la cele mai depărtate două puncte de pe glob, adică de la două locuri pe părţi opuse ale planetei, 
deplasarea aparentă a oricărei stele ar fi prea mică pentru a fi masurată. Aşadar pentru a observa 
deplasarea aparentă a unei stele când o observăm de la două locuri diferite trebuie ca locurile alese 
să aibă distanţa mai mare decât diametrul planetei noastre între ele.  
 

                                  Cât este un parsec? 
• Unitatea de distanţă interplanetară, adică între o stea şi planetele ei, folosită în astronomie 
este unitatea astronomică, AU.  
1 AU = distanţa între planeta noastră si soarele = raza orbitei planetei noastre = 149 597 870 km.  
Unitatea de distanţă interstelară, adică între stele, folosită în astronomie este parsec (pc).  
1 parsec = distanţa până la o stea care are o deplasare aparentă de 2 arcsec, si deci un unghi de 
paralaxă = 1 arcsec, când e observată din două puncte pe părţi diametral opuse ale orbitei planetei 
noastre in jurul soarelui.  
Spre exemplu, să calculăm distanţa până la o stea care are o deplasare aparentă de 2 arcsec 
observată din doua locuri pe părti opuse ale orbitei planetei noastre. Această distanţă prin definiţie = 
1 parsec 
Dupa calcularea distantei convertăm 1 parsec in ani lumină, să aflăm câţi ani durează ca o rază de 
lumină să traverseze distanţa de 1 parsec:  
viteza luminii, c = 299792458 m/sec  
Lumina merge cu viteza luminii prin cosmos, dar mai încet prin aer sau apă. Mai întai calculăm câte 
secunde sunt într-un an:  
60 sec/min x 60 min/oră = 3600 sec/oră x 24 ore/zi = 86400 sec/zi  
86400 sec/zi x 365.25 zile/an = 31557600 sec/an. 
• 1 an lumină este distanţa traversată de o rază de lumină prin spaţiul cosmic în 1 an. Inmulţim 
viteza luminii exprimată in metri/secundă cu numărul secundelor dintr-un an să vedem câti metri 
sunt într-un an lumină:  
299.792.458 m/sec x 31.557.600 sec/an = 9.460.730.472.580.800 m/an = 1 an lumină  
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Aşadar, 1 an lumină = 9.460.730.472.580 km iar 1 an lumină in AU = 9.460.730.472.580 km / 149 
597 870 km/AU = 63241.077 AU  
Acum ştim, 1 an lumină = 63241.077 AU, iar 1 parsec = 206264.806 AU, deci 1 parsec = 
206264.806 AU / 63241.077 AU/an lumină = 3.26156 ani lumină.  
În concluzie, distanţa până la o stea cu deplasare aparentă de 2 arcsec, si deci unghiul de paralaxă = 
1 arcsec, observată din parţi opuse ale orbitei pământului = 1 parsec = 3.26156 ani lumină.   
 

          Paralaxa fotometrică pentru distanţe intergalactice  
• Distanţa până la obiecte mai îndepărtate, spre exemplu galaxii si obiecte cvasistelare 
(cvasari) se calculează observând lumina emisă de aceste obiecte si cât a fost trecută spre roşu pe 
spectrul electromagnetic. Obiectele care se depărtează au lumină tot mai roşie cu cât se depărtează 
mai repede, şi deci se află mai departe, iar obiectele care vin spre noi au lumină tot mai albastră cu 
cât se apropie mai repede şi deci se află mai aproape. Majoritatea obiectelor din univers se 
depărtează fiindcă universul este în expansiune.  Astfel, pentru obiecte mai depărtate, aflate la mai 
multe milioane ani lumină distanţă şi până la capătul sau începutul universului, se foloseşte metoda 
numită paralaxă fotometrică. Această metodă de fapt nu are nimic de a face cu paralaxa stelară 
trigonometrică, ci este pur si simplu observarea spectrului unui obiect depărtat, o galaxie sau un 
cvasar de exemplu, situat la sute de milioane, sau miliarde ani lumină distanţă.  
Se ştie că universul se mareşte în continuu, chiar cu viteză tot mai mare, aşadar datorită efectului 
doppler, lumina obiectelor mai depărtate este mutată spre roşu (redshift) pe spectrul luminii şi cu cât 
sunt mai depărtate cu atât apar mai roşii fiindcă se depărtează de noi cu viteză mai mare dacă sunt la 
distanţă mai mare. Dacă un obiect vine spre noi, atunci lumina sa este mutată spre albastru 
(blueshift), dar majoritatea obiectelor din univers se departează unele de altele datorită expansiunii 
universului. Astfel ştim că o galaxie care apare foarte roşie este de fapt probabil albă, dar foarte 
departe. Calcularea distanţei folosind paralaxa fotometrică nu este precisă fiindcă depinde de 
diferenţa între cât de roşie pare o galaxie, si cât de roşie se estimează că este ea de fapt, dar nu se 
ştie cât de roşie este de fapt, aşa că nu se ştie cât de mult a fost mutată lumina ei spre roşu pe 
spectru. Aşa că folosind paralaxa fotometrică, o distanţa până la o galaxie situată la 10 miliarde ani 
lumină departare este masurată plus/minus câteva sute de milioane de ani lumină. Comparativ, 
diametrul galaxiei noastre este doar 100 mii ani lumină.   
Bibliografie 
Site-uri: 
• Wikipedia.com 
• Scribd.ro 
• Discovery.com 
Cărţi: 
• “Spaţiu, timp, univers” de Lee Smolin  
• “Imaginari şi creaţie” de Jean Burgos 
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Viața și opera lui Euclid 
 
Popescu Andrei 
Școala Vrănești 
Profesor Stancu Maria 

 
      Euclid din Alexandria (cca 325 - 265 î.Hr.), 
originar din Damasc, a fost un 
matematician grec care a trăit și predat în 
Alexandria în Egipt în timpul domniei lui Ptolemeu 
I (323 – 283 î.Hr.). Despre viața lui Euclid nu s-au 
păstrat nici un fel de date, de aceea se spune că 
viața lui se confundă cu opera. Dar nici aceasta nu 
s-a păstrat în întregime. 
      În afara de cartea Stihia, în traducere 
românească Elementele, tradusă în peste 300 de 
limbi, în care Euclid pune bazele aritmeticii și ale 
geometriei plane și spațiale, s-au mai păstrat câteva 
cărți dintre care: Datele, lucrare ce cuprinde 
teoreme și probleme care completează Elementele, 
precum și Optica, privită ca o geometrie a „razei 
vizuale”. A inițiat tradiția de a indica sfârșitul unei 
demonstrații prin expresia latină:Quod erat 
demonstrandum, abreviat Q.E.D., în traducere: 
Ceea ce era de demonstrat. 
     Într-o anecdotă scrisă la 800 de ani de la moartea sa se povestește că Ptolemeu I l-ar fi rugat pe 
Euclid să-i arate o cale mai ușoară ca să înțeleagă geometria, iar Euclid ar fi răspuns: „În geometrie 
nu există drumuri speciale pentru regi”. 
     Euclid a expus cercetările în domeniul opticii în tratatele Optica și Catoptrica. În cel dintâi a 
prezentat noțiunea de rază de lumină și a formulat, pentru prima dată, legea propagării rectilinii a 
luminii: „Razele... se propagă în linie dreaptă și se duc la infinit”. În continuare Euclid a analizat 
probleme geometrice de aplicare a acestei legi: formarea umbrei, obținerea imaginilor cu ajutorul 
orificiilor mici, problema dimensiunilor aparente ale corpurilor și determinarea distanțelor până la 
ele. În Catoptrica Euclid a menționat că: „tot ce este vizibil se vede în direcție rectilinie”. În tratatul 
menționat a fost cercetată propagarea luminii de către corpuri. 
      Deși multe din rezultatele din Elemente au fost descoperite de matematicienii de dinainte, una 
dintre realizările lui Euclid a fost să le prezinte într-un singur cadru, logic și coerent, pentru a putea 
fi ușor folosite. A fost inclus și un sistem riguros de dovezi matematice ce constituie baza 
matematicii încă și astăzi, 23 de secole mai târziu. 
    Chiar dacă a fost cunoscută în special pentru informațiile din geometrie, cartea Elementele 
include de asemenea și teoria numerelor. Este vorba despre legătura dintre numerele perfecte și 
numerele prime de tip Mersenne, despre infinitatea de numere prime. 
    Sistemul geometric descris în Elemente a fost cunoscut pentru mult timp ca simplă geometrie, 
considerată singura geometrie posibilă. Totuși astăzi sistemul este deseori denumit geometrie 
euclidiană, pentru a o diferenția de așa numita geometrie neeuclidiană , descoperită în secolul al 
XIX-lea. 
    La Muzeul din Alexandria, care poate fi considerat cea mai veche universitate din lume, Euclid a 
înființat o celebră școală de geometrie. Tratatul „Elementele” al lui Euclid a fost timp de mai mult 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria,_Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Ptolemeic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Ptolemeic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elementele
https://ro.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Q.E.D.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mersenne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Euklid2.jpg
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de 2.000 de ani principala carte după care s-a învățat geometria. Ea sintetizează și lucrările altor 
matematicieni de dinaintea lui sau contemporani cu el: Hipocrate, Eudoxus, Tectet și alții. Ea 
cuprinde 13 capitole (intitulate cărți). 
    Dacă pentru mărimile geometrice se folosește pentru simplificarea expunerii notația algebrică, 
primele 5 axiome din prima carte se pot scrie într-o formă concisă astfel: 
1.Dacă A=C si B=C, atunci A=B 
2.Dacă A=B, atunci A+C=B+C 
3.Dacă A=B, atunci AC=BC 
4.Dacă A=B, atunci 2A=2B 
5.Dacă A=B, atunci B=A 
    Iată câteva axiome: 
"Și cele congruente sunt egale între ele" 
"Și întregul este mai mare decât părțile" 
"Și două drepte nu închid un spațiu între ele" 
Câteva postulate: 
"De la un punct până la orice punct se poate duce o linie dreaptă" 
"Din orice centru și orice rază poate fi descris un cerc" 
"Toate unghiurile drepte sunt egale" 
"Punctul este ceva care nu are părți" 
"Capetele liniei sunt puncte" 
    „Elementele” a fost una din cele mai răspândite cărți, reeditată de nenumărate ori de-a lungul a 
mai mult de două milenii, tradusă în numeroase limbi. Primele patru cărti sunt consacrate 
geometriei plane, și anume, exclusiv studiului figurilor poligonale și circulare. In ele nu se face uz 
de notiunea de asemănare. Aceasta noțiune este studiata în partea a doua, formată din Cartea a V-a, 
care tratează, pe plan abstract, rapoartele și proporțiile, și din Cartea a VI-a, care este o aplicare a 
cărții anterioare la geometria plană. Teoria numerelor întregi face obiectul părții a treia care 
cuprinde Cărtile VII, VIII si IX. Cartea a X-a, cea mai extinsă dintre toate, este consacrată celor mai 
simple numere iraționale algebrice. Partea a cincea si ultima tratează geometria în spațiu și cuprinde 
Cărtile XI, XII si XIII. 
 

Bibliografie: 
1.100 cei mai mari savanți ai lumii-John Simmons, Editura Lider, 1966 
2.O istorie a matematicii-Adrian C. Albu, Editura Nomina 2000 
3.Wikipedia-Euclid 
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