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PROBLEMĂ DE MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN 

VIAȚA COTIDIANĂ 

 

Elev: Căpăţînă Sebastian Petru, clasa a V-a 
Şcoala G.E.Palade Buzău 
Profesor îndrumător:Viorel Ignătescu 

 

Tatăl meu lucrează în construcții. Împreună cu doi dintre colegii lui, el avea de construit o 

scară. 

 

 
Pentru scară aveau nevoie de 5l de apă pentru a face mortarul. Ei aveau la dispoziție o 

găleată de apă de 4l și una de 7l, ambele fiind negradate. 

Cei trei muncitori nu știau ce e de făcut. 
Erau pe punctul de a-l suna pe șeful lor, când a intervenit tatăl meu. A spus că și-a amintit de 

o problemă de la școală asemanătoare cu ,,problema lor”. 
Era momentul ca tata să îşi demonstreze iscusinţa în rezolvarea unei probleme de 

matematică. 
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  Tata a procedat astfel: 

 

A umplut găleata de 4l, a turnat-o în cea de 7l. A mai umplut o dată găleata de 4l și a turnat-

o apoi în cea de 7l. În găleata de 4l a mai rămas 1l. Acest litru a fost pus în mortar. Pentru ultima 

dată a umplut găleata de 4l, turnând-o în mortar. Tata și-a terminat treaba cu succes.  

Şi-a dat seama cât de importantă este matematica, fiind situaţii zilnice în care ne poate fi de ajutor. 

  

Matematic vorbind a procedat astfel: 

 

4+4=8                                       

8-7=1                   

1+4=5 

 

Sau problema mai putea fi rezolvată în felul următor: 

 Găleata de 7l se umple, apoi este turnată în cea de 4l.  

 În găleata de 7l rămân 3l ce sunt puși în mortar.  

 În găleata de 4l rămân cei 4l și sunt turnați în cea de 7l.  

 Mai umplem o dată găleata de 4l și o turnăm în găleata de 7l.  
 În găleata de 4l rămâne 1l ce este pus în mortar.  
 Golim găleata de 7l.  

 Umplem găleata de 4l, o punem în cea de 7l, apoi mai umplem o dată găleata de 4l și o 

turnăm în găleata de 7l.  

 În găleata de 4l rămâne 1l ce este pus în mortar. 

   

Matematic vorbind procedăm astfel: 

 

7-4=3 

4+4=8 

8-7=1 

4+4=8 

8-7=1 

3+1+1=5 

 

(Cifrele îngroșate sunt cele puse în mortar) 
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MATEMATICA- ṢTIINTA NUMERELOR                  

ÎN ARTĂ ŞI NATURĂ 

 

Elevi: Doniga Irene Alexandra și Perșunaru Cătălina Marina 

 Colegiul De Artǎ “Carmen Sylva” Ploieṣti 
 Profesor îndrumător: Butac Ecaterina 

       

Primele contacte ale omului cu ştiinţa numerelor se 

pierd în trecutul cel mai îndepărtat. Probabil că folosirea 

numerelor a apărut atunci când omul şi-a dat seama că 

există o anumită ordine în univers şi că numai o minte 

cosmică a putut realiza o schemă la scară planetară 

incredibil de exactă şi complexă. Descoperind faptul că 

există o ordine in univers, ce cuprinde totul, de la particula 

cea mai mică până la formarea universului însuşi, putem 

înţelege modul în care numerele vehiculează o energie ce 

influenţează tot ceea ce există. Forţa lor acţioneazăşi asupra omului, transformându-i caracterul şi 

viaţa. 

      Numerele sunt peste tot, apar in diverse circumstanţe: zile de nastere, rapoarte, grade 

(temperatura), cântece care folosesc matematica pentru a se armoniza, în corpul uman, în 

dispunerea petalelor anumitor flori, etc. În matematică există o infinitate de şiruri de numere, care 

au la bază o formulă din care se generează elementele şirului. Aplicabilitatea şirului lui Fibonacci 

în Univers este fascinantă. Ne aduce aminte că nimic nu este creat la intâmplare, toate se leagă, 

toate au la bază inteligenţa unui Creator care nu ne obligă să-i acceptam prezenţa dar ne lasă 

singuri să tragem concluziile din ceea ce vedem.  

      Numerele se găsesc în ştiintă, literatură, religie, natură și artă. Mari 

artişti au folosit în lucrările lor numere precum: 1,61618 (Fi); 1,2358 ( Şirul 

lui Fibonacci), 3,14 (numărul lui Pi). Leonardo da Vinci, Michelangelo şi 

mulţi alţi artişti iluminişti şi renascentişti au folosit aceste numere în arta lor, 

unii critici de artă observând pe bună dreptate că picturile şi statuile acestora 

sunt frumoase doar datorita acestor şiruri de numere, rapoarte, etc.iar privită 

dincolo de ele arta ar părea plictisitoare 

şi uneori chiar lipsită de frumuseţe( 

Mona Lisa, Cina cea de taină, etc). În 

aceeaşi ordine de idei, vechile temple 

egiptene, piramidele, templele bizantine, 

mausoleele şi templele greceşti sunt construite folosind 

raportul de aur şi matematica. Piramidele sunt construite 

folosind razele soarelui, de aceea se mai numesc şi‟‟ rază de 

soare împietrită‟‟. Pentru a fi atât de bine construite se foloseau astronomia şi o matematică 

perfectă. 

      În natură putem spune că numerele sunt infinite şi pot fi 

gasite în locuri diverse, plante, animale. Conurile de pin, cochiliile 

de melc, cercurile dintr-un trunchi de copac sunt doar câteva 

exemple. Floarea-Soarelui conţine structuri raţionale, spirale ce se 

supun raportului de aur, având o distanţă calculabilă. Un alt 

exemplu ar fi amprentele umane, cu o structură matematică 
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complexă dar repetitiva. În cochilia de melc se reflectă cu exactitate raportul de aur. Iar conurile de 

pin au structuri spiralate ce se deschid sau închid astfel, spunându-ne că vine, sau nu ploaia. 

       Acest raport spectaculos(1,1358), se poate spune că are originea pierdută în timpul şi spaţiul 

pe care le crează şi guvernează alături de alte numere prea complexe pentru intelectul uman. El dă 

de fapt forma galaxiei noastre ordonând miliarde de corpuri cereşti cu o perfecţiune matematică. 

Dacă facem un exerciţiu de imaginaţie vom realiza cât de importante şi prezente sunt numerele în 

viaţa noastră.Vom observa cât de vaste sunt relaţiile, rapoartele,etc.  

       În literatură se folosesc mai ales în poezii care cer un calcul atent pentru a da sonoritate 

versurilor care au nevoie de rimĂ, ritm. Celebru în literatura română este poetul Ion Barbu, care a 

fost un matematician strălucit (numele real era Dan Barbilian). 

        În religie apar multe numere asociate 

unor simboluri biblice: cele zece porunci, cele 

trei stări, Numarul 7- Cifra 

Creaţiei(Dumnezeu a făcut lumea în şapte 

zile),specialiştii spun că această cifră este 

intâlnită de 753 de ori în Biblie.,Cifra 1 e 

considerata cifra divinitaţii,căci fiinţa 

supremă nu putea fi decât una, atotputernicăşi 

infinită,Cifra 3 reprezintă perfecţiunea şi 

ocrotirea.Aceasta e intâlnită cel mai des în 

Biblie, are cele mai multe semnificaţii.Dumnezeu a creat lumea dupa spaţiu ,timp şi materie(3 

elemente), iar omul e împarţit in trei:trup, suflet şi spirit.Isus a murit la 33 de ani, a înviat a treia zi 

,Iuda l-a vândut pe 30 de arginţi., Numărul Fiarei (666) numarul 6 e unnumăr incomplet şi 

imperfect in ochii lui Dumnezeu. În religie sunt prezente multe simboluri ce au legatură cu 

numerele. De exemplu renumita Pentagramă respectă numărul de aur având proporţiile prefecte 

imitând de fapt proporţia umană. Un alt exemplu ar fi crucea care imită de asemenea corpul uman. 

Numarul e o fiinţa din planul spiritual. El are propriile sale legi particulare de structură şi evoluţie, 

iar studiul său este unul dintre cele mai importante pe care ar putea să le urmeze cel interesat să 

patrundă în misterele lumii. 

       În astronomie şi mai bine spus în univers aceste numere complexe şi şiruri, sunt 

guvernatoare, imprimând forma. Cel mai bine putem observa în propria galaxie. Calea Lactee este, 

cum bine ştim, o spirală imensa ce are în componenţă miliarde de stele şi sisteme solare care ocupă 

un loc bine calculat. Această formă nu e nimic altceva decât raportul de aur la adevarata sa origine. 

Acest şir de numere(1,135813) se regăseşte şi in găurile negre( nebuloase) care sunt greu de înţeles 

chiar de către specialişti. Această formă( de spirală) face nebuloasa atât de „‟periculoasă‟‟ pentru 

corpurile cereşti din jur. Din cauza gravitaţiei sale, iese la iveală cea mai devastatoare forţă a sa şi a 

spiralei care devine un drum alunecos ce te împinge in interiorul ei. Din cauza acestui raport, nici 

măcar lumina nu mai are scăpare. 

        Numerele, formulele, rapoartele sunt pretutindeni în jurul nostru punând totul intr-o ordine 

ce nu e întâmplatoare şi făcându-şi simţită prezenţa in fiecare zi. Dacă am privi mai atent şi am 

încerca să le înţelegem poate am vedea cât de importante sunt. 

 

Bibliografie: 

www.libertatea.ro 

https://thraxusares.wortpress.com 

https//matematicasiteologie.wortpres.com 

 



13 

 

Ion Barbu 
 
Elevi: Costea Diana si Neaţu Magdalena Clasa a X-a 
Liceul Teoretic ,,Constantin Noica’’ structura Liceul Teologic Baptist ,,Betania’’ 
Profesor îndrumător: Cautnic Carmen Daniela 

       Numele său adevărat era Dan Barbilian.S-a născut în  19 martie 

1895,Câmpulung şi a murit pe 11 august 1961, Bucureşti.Fiul unic  al lui 

Constantin Barbilian,  şi al Smarandei. Studii elementare şi gimnaziale la 

Câmpulung, Damineşti, Stalpeni, Piteşti, datorită deselor mutări ale tatălui său, 

judecator de pace. Urmează liceul la Bucureşti „Gheorghe Lazar”, „Mihai 

Viteazul”;demonstrează de pe acum deosebite aptitudini de matematician, fiind 

remarcat de Gheorghe  Titeica, cu ocazia unui concurs al Gazetei matematice din 

1914, student la Facultatea de Ştiinte din Bucureşti. Dar în perioada participării 

Romaniei la război abandonează temporar studiile, pentru a-şi satisface stadiul 

militar. După ce-şi ia licenţa obţine o bursă pentru doctorat în Germania.Tânărul 

care debutase deja în poezie, duce în „tara svabă” o existenţă boemă, plina de aventuri şi experienţe 

diverse şi nu izbuteşte să-şi ia doctoratul.După un stagiu de un an petrecut ca profesor suplinitor la 

Giurgiu, ajunge asistentul lui Gheorghe Titeica sub conducerea căruia işi ia doctoratul cu o teză 

despre Reprezentarea canonică  a adunării funcţiilor ipereliptice. După 1930, activitatea ştiinţifică 

ocupă un loc central în preocupările sale, materialiându-se într-un mare număr de lucrări apreciate 

de specialişti ca având o deosebită originalitate. Din 1932 este conferenţiar universitar, acest an 

fiind considerat de Barbu ca marcând o mai completă „aclimatizare matematica”.Participă la 

Congresul Internaţional de Matematică de la Praga,conferenţiază la Universitataţile din Hamburg şi 

Göttingen , Münster şi Viena. În 1942 ajunge profesor titular la catedra de algebră a Universitaţii 

din Bucureşti. Algebra şi geometria sunt disciplinele în care continuă să publice şi să-şi 

demonstreze strălucita vocaţie de om de ştiinţa. În 1950 i se decernează Premiul „Gheorghe Lazar” 

al Academiei. Rămane profesor universitar până la sfârşitul vietţi sale. Pleacă în lumea de dincolo, 

răpus fiind de o criză hepatică. A doua zi, salcia din faţa casei,cantată de poet ca un copac sfânt, se 

prabuşeşte la o furtună. 

        Opera: 

Poetul debutează devreme, în 1918, cu poezia Fiinţa, în Literatorul lui Al. Macedonski, dar 
începutul unei intense activităţi de creaţie este marcat de contactul cu cenaclul şi 
revista Sburatorul. Eugen Lovinescu, care îl şi semnalează cititorilor ca pe un „poet nou”, îi publică 
în revista mai multe poeme de factura parnasiană, de care Barbu se va dezice ulterior, neîncluzandu-
le în volumul ,,Joc secund‟‟ singurul publicat de poet în timpul vieţii. Până la data apariţiei 
volumului, Ion Barbu este cunoscut prin poeziile şi articolele apărute 
în Sburatorul, în Contimporanul lui Vinea, în Viaţa Românească,Umanitatea, Hiena, Revista 
romană, Cugetul românesc. În ultimii ani ai vieţii, lucrează la o traducere a tragediei 
shakespeariene, Richard a lII-lea, rămasă neterminată. Poetul urăşte „poezia leneşă”, „refuzată de 
Idee” şi de aceea concepe o poezie nouă, de cunoaştere pură pentru care adoptă formule noi, 
originale: parnasiene definite prin dualismul apolinic - dionisiac, baladesc - orientale pentru 
transfigurarea modelului folcloric şi ermetic lexicul cunoaşte inovaţii din domeniul matematicii, 
filosofiei, este specifică dislocarea sintactică.Volume apărute post-mortem 
sunt ,,Ochean‟‟ (1966),  ,,Pagini de proză‟‟ (1968).Caracterizat adesea drept obscur în poezie, Ion 
Barbu este de fapt un poet solar, iar ermetismul versurilor sale reprezintă o încercare neegalată până 
azi, de esentializare extremă a liricii. „Dificila libertate” a poeziei sale este astfel lecţia poetică 
exemplară a unuia dintre cei mai mari scriitori români.Diversitate stilistică: lexic abstract, ermetic, 
bogat în termeni ştiinţifici,libertate de expresie,reflectarea subiectului în obiect - lirismul obiectiv 
 eliberarea lirismului de anecdotică, retorică,sentimentalism, morală,ambiguitatea, 
 preexistenţa abstractă,remodelarea realului,anormalitatea sintaxei 
   Credem că Ion Barbu,catalogat obscur în poezie este de fapt un poet solar, iar ermetismul 
versurilor sale reprezintă o încercare neegalată până azi, de esenţializare extremă a liricii. 
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PROBLEME DE LOGICĂ 
 

Elev: Lazăr Roxana 

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 
Prof. coordonator: Dumitrache Ion 

 

Despre logică 

Prin logică (din greaca veche λογική, logike) se înțelege folosirea rațiunii în realizarea 

anumitor activități. Logica se folosește în mod predominant în filozofie, matematică și informatică. 

Logica a fost studiată din antichitate de către numeroase civilizații inclunzând India, China, 

Persia și Grecia. În Europa aceasta a fost răspândită ca disciplina lui Aristotel, care i-a acordat un 

loc esențial în filozofie. Studierea ei a fost inclusă în clasicul trivium, care includea de asemenea 

gramatica și retorica. Logica a fost dezvoltată în continuare de către Al-Farabi care a despărțit-o în 

două grupuri: ideea și dovada. Mai târziu Avicenna a redeschis studierea logicii. Iar în Est aceasta a 

fost dezvoltată de către Budism și Jainism. 

 

 “Semnul celor patru” 

O problemă de logică este, de obicei, o enigmă ce 

solicită un raționament deductiv. Fără a solicita multe calcule –

uneori nici nu este nevoie de ele-, aceste probleme se rezolvă 

deseori respectând cu strictețe sfatul lui Sherlock Holmes din 

nuvela “Semnul celor patru”:  

    “De câte ori ți-am spus că, după ce ai eliminat 

imposibilul, ceea ce rămâne, oricât ar fi de improbabil, trebuie 

sa fie adevărul?” 

 

O mostră de logică imbatabilă 

Într-o zi, Sir John întârzia la o ședință a Royal Society, fiind vizibil grăbit. în schimbul 

pălăriei, pe care urma să o lase în vestiar, trebuia să primească un jeton. Portarul, care făcea de 

serviciu si la garderobă, foarte amabil, îi spune: 

-Vă rog, Sir, puteți să nu mai așteptați jetonul, pentru că vă voi înapoia pălăria și fără el. 

Sir John se duce la ședință fără să-și ia jetonul, plăcut impresionat, dar oarecum neliniștit de 

soarta pălăriei. Când ajunge din nou la vestiar, după ședinta, portarul îi restituie pălăria, fără nicio 

ezitare. Deși vizibil satisfăcut, dintr-un motiv sau altul, Sir John îl intreabă pe portar: 

-De unde știi ca această e pălăria mea? 

Nu se știe ce l-a apucat pe portar, poate că i s-a părut că Sir John i-a vorbit pe un ton prea 

ironic, dar, în orice caz, i-a răspuns: 

-Sir , nu știu dacă această pălărie este sau nu a dumneavoastră, dar este cu siguranță cea pe 

care mi-ați dat-o. 
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Problema celor trei 

După efectuarea acelorași calcule, cei trei elevi gândesc așa: 

Andrei: “Dacă am același rezultat ca Bianca înseamnă că nu 

am greșit.” 

Bianca: “Dacă am un rezultat diferit de al lui Andrei, atunci e 

posibil să fi greșit amândoi.” 

Cornel: “Dacă am un rezultat diferit de al Biancăi, atunci în 

mod sigur unul dintre noi doi a greșit.” 

Pentru că atât Andrei, cât și Bianca pot avea același rezultat 

greșit sau rezultatele diferite, dar ambele greșite, judecățile 

celor doi sunt, evident, false. Numai Cornel gândește corect. Din două rezultate diferite, unul, dacă 

nu cumva amândouă, este greșit.  

 

Problema drumului bifurcat  

Un drum se bifurcă, formând două străzi, 

A și B. Dacă o iei pe A, ajungi la un hotel; în 

schimb, drumul B se înfunda. La bifurcație 

există o singură casă, în care locuiesc doi 

gemeni, unul care spune numai adevărul și 

celălalt care minte întotdeauna. 

Ajuns la bifurcație, un călător obosit, 

care cunoștea comportamentul celor doi frați, se 

vede nevoit să-l întrebe pe cel care a ieșit la 

poartă(mincinosul sau cinstitul, nu putea ști cu 

care dintre ei vorbește)care este drumul spre 

hotel. Se gândește câteva clipe și pune o singură 

întrebare. Știi care a fost întrebarea? 

Evident, dacă întrebarea ar fi fost”Care este drumul spre hotel?”, fratele cinstit i-ar fi arătat 

drumul bun, însă, dacă la poartă ar fi fost fratele mincinos, acestă i-ar fi arătat drumul care se 

înfundă.  Nici răspunsul la întrebarea “Care nu este drumul către hotel?” nu l-ar fi ajutat pe călător 

să se orienteze. 

“Trebuie să pun o astfel de întrebare încât atât mincinosul, cât și fratele cinstit să-mi indice 

același drum (nu neapărat cel corect!)”, s-a gândit călătorul. Cea mai simplă i s-a părut a fi: “Dacă l-

aș fi întrebat pe fratele tău care este drumul spre hotel, ce mi-ar fi răspuns?” 

-V-ar fi arătat drumul B, ar fi răspuns fratele cinstit, prezentând corect minciuna fratelui său. 

-V-ar fi arătat drumul B, ar fi răspuns de asemenea fratele mincinos, mințind în legătura cu 

ce ar fi indicat fratele său. 

Aceasta-i întrebarea pe care a pus-o. După ce fratele ieșit la poartă i-a arătat un drum, el a 

plecat spre hotel pe celălalt. 
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Problema sultanului din Azuza 

Un om sărac avea o mare datorie la sultanul din Azuza. Vrând să se 

arate mărinimos, sultanul îi propune: va introduce într-o pungă două 

bomboane (una roșie și una albă), iar frumoasa fată a săracului, cu 

ochii închiși, va alege una dintre bomboane. Dacă fata alege 

bomboana albă, sultanul îi va ierta datoria. Dacă fata alege 

bomboana roșie, atunci ea se va mărita cu sultanul cel urat. Cu multă 

șiretenie și îndemânare, sultanul pune în pungă două bomboane roșii, 

dar isteața fată observă că ambele bomboane sunt roșii. Nu putea nici 

să dezvăluie ce a văzut, nici să refuze să scoată o bomboană din 

pungă –sultanul l-ar fi trimis pe tatăl său la închisoare-. Dacă însă va 

scoate din pungă o bomboană roșie, va trebui să se căsătorească cu 

acest bătrân urât și rău.  

Întrebare: Ce-o sfătuiești pe biata fată să facă? 

Rezolvare: Fata ar trebui să se strecoare la locul unde sultanul are puse bomboanele și să pună o 

bomboană albă în locul uneia roșii. 

 

Problema celor trei statui 

Legenda spune că, o dată pe an, cele trei statui indiene (a 

Adevărului, a Înțelepciunii și a Minciunii) dintr-un templu hindus 

puteau răspunde la întrebări. Un turist care nu știa cum arată cele 

trei statui, chiar în ziua cu pricina, a întrebat-o pe zeița din stânga: 

“Cine stă lângă tine?”. “Zeița Adevărului.”, i-ar fi răspuns statuia. 

Pe cea din mijloc a întrebat-o: “Cine ești tu?”. “Zeița 

Înțelepciunii.”, i-ar fi răspuns ea. Iar pe cea din dreapta a întrebat-

o: “Cine-i vecina ta?”. “Zeița Minciunii.”, a sosit răspunsul. 

Turistul știa că zeița Adevărului nu minte niciodată, cea a 

Minciunii minte întotdeauna, iar cea a Înțelepciunii minte numai 

uneori. 

Întrebare: Ajută-l pe turist să identifice cărei zeițe aparține fiecare 

statuie. 

Rezolvare: Turistul trebuie să le întrebe pe zeițe ceva despre care 

știe că e adevarat în așa fel încât zeița Minciunii v-a minții, iar 

zeița Adevărului v-a spune adevărul, iar zeița Înțelepciunii probabil v-a spune adevărul, dar dacă 

minte o poate întreba pe zeița Adevărului care dintre ele este zeița Minciunii.  
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BIOGRAFIA MATEMATICIANULUI                  

ISAAC NEWTON 
 
Elev: Pantazi Octavian Eduard Clasa a V-a A 
Şcoala Generală  „George Emil Palade” ,  
Profesor îndrumător : Viorel  Ignătescu 

          O trecere în revistă a istoriei marilor gânditori  nu poate să îl omită pe acela fără de care  

misiunile spațiale impresionante nu ar fi fost posibile – sir Isaac Newton.   Pe lângă cele trei 

contribuţii  majore aduse de către aceasta științei, constând în ,, Legea atracției universale,, , studiile 

asupra opticii și lucrarea sa revoluționară. ,, Despre analiza cu ajutorul calcului infinitezicimal,, , 

Newton a contribuit la dezvoltarea multor alte domenii 

ale științei, dintre cele mai variate, de la matematici 

teoretice și aplicate la teologie și alchimie. Newton  

este  un personaj cheie în istoria științelor, care  a 

oferit umanității  harta călătoriei în spațiu – cine a fost 

el de fapt?    

      Newton a fost un fizician înainte de toate . 

Laboratorul său uriaş  a fost domeniul astronomiei , iar 

instrumentele sale geniale au fost metodele 

matematice. Până la Newton şi după el ,  până  în 

timpurile noastre , omenirea n-a cunoscut o 

manifestare a geniului ştiinţific , de o forţă  şi o durată 

mai mare.   

      La 4 ianuarie 1643 , se năștea in satul Woolsthrope 

, de lângă orășelul Gratham , Marea Britanie  copilul 

Isaac  Newton , care avea să revoluționeze știința secolului XVII , prin numeroasele lui descoperiri , 

din care publicul larg de azi reține adesea pe nedrept doar una singură , legea gravitației.   

      Newton, fiul unui moșier oarecare din zona rurală a Angliei, a dus un trai umil în timpul școlii și 

și-a realizat munca de oarecare, fără să beneficieze de sprijinul familiei. Chiar și în aceste condiții, a 

reușit în cele din urmă să devină profesor al Universității din Cambridge și chiar să descopere legile 

atracției universale. Notorietatea lui s-a răspandit în toate colțurile Bătrânului Continent. 

          În ziua de Crăciun a anului 1642, la începutul Revoluției Puritane, în sătucul englez 

Woolsthrope venea pe lume un băiețel firav. Fiind născut prematur, trupul său era atât de micuț, 

încât ar fi putut să încapă într-o crăticioară. Nimeni nu și-a închipuit că va supraviețui, cu atât mai 

mult cu cât tatăl  se stinsese din viață cu doar trei luni în urmă. Băiatul a fost botezat Isaac, după 

numele tatălui. În ciuda tuturor pronosticurilor defetiste, copilașul a supraviețuit.  

         Trei ani mai târziu mama sa se hotărăşte să se mărite cu un om bogat și de două ori mai în 

vârstă decât ea . Bogatul soț îi pune însă o condiție, aceea că copilul nu poate face parte din familie. 

Ca urmare , Isaac Newton și-a petrecut   anii copilăriei în casa bunicilor , care l-au trimis la școală și 

l-au încurajat spre știinţele matematice , limba latină și teologie.Fiecare din acestea urma să 

contribuie la formarea omului de mai târziu.  

            Newton avea pasiunea de a construi jucarii mecanice complicate , modele de mori de apă şi 

de soare. Copilului îi plăcea să confecţioneze zmeie , pe care uneori  le înălţa  noaptea , agăţându-le 

felinare de hărtie colorată si răspândind cu aceasta ocazie zvonuri despre o nouă cometă. Mai multe 

mărturii confirmă faptul că  Newton avea talent la desen. Pe pereţii camerei sale erau atârnate  
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desene , portrete ale conducătorilor şcolii de la Grantham , chipul regelui Carol I .   Sub chipul  

regelui se aflau versuri , pe care vechii biografi le atribuiau lui Newton însuşi.  

            Singurul profesor al lui Newton care a exercitat efectiv o mare influienţă asupra lui a fost 

Isaac Barrow , primul profesor care a ocupat catedra Lucas. Isaac Barrow ( 1630-1667 ) , tânăr 

profesor pe vremea studenţimii lui Newton , a devenit , probabil ,mai târziu prietenul său.  

            La vremea în care a fost admis la Colegiul Trinty al Universității din Cambridge, familia sa 

nu îi putea trimite decât 10 lire pe an, bani de buzunar, în condițiile  în care numai mesele de la 

colegiu costau o liră pe lună. I-ar fi fost imposibil să se descurce numai cu acești bani. Prin urmare, 

a trebuit să accepte statutul de student subvenționat. În schimbul scutirii de taxele școlare, studenții 

subvenționați trebuiau  să îndeplinească anumite sarcini pentru profesori și pentru ceilalți studenți. 

Mesele acordate unui astfel de student constau în resturile rămase de la ceilalți. După terminarea 

sarcinilor alocate, Newton se cufunda în studiile sale, încercând să își descarce emoțiile refulate, în 

timp ce alți elevi își petreceau timpul liber relaxându-se. 

             La 15 ani s-a făcut remarcat printre contemporani , când a reușit să estimeze viteza vântului 

în timpul unei furtuni , măsurând lungimea propriei sărituri , executată în direcția curentului  și 

împotriva acestuia.    

            Ceva mai tărziu , Newton a trăit o frumoasă idilă , singura se pare din viața sa alături de 

domnișoara Stoney , fiica adoptivă a unui farmacist cu care urma să se căsătorească. Când însă s-a 

hotărât pentru cariera universitară , a trebuit să renunțe , deoarece tradiția medievală cerea ca 

membrii colegiului să fie celibatari. 

              Newton a petrecut o mare parte din timpul său realizând cercetări în domeniul matematicii.  

Isaac, care deja stăpânea geometria, știința, care explora combinațiile de  relații dintre diagrame și 

figuri, și    teoria definitivat calculului diferențiat  cunoscut astăzi ca analiză matematică. 

             Newton a fost mai motivat să realizeze cercetări la moșia sa decât era la Cambridge. Se 

crede că ideea  atracției universale i-a venit atunci când a văzut un măr căzând dintr-un copac. 

Newton a încercat să demonstreze teoria gravitației conform căreia forța de atracție gravitațională 

variază invers proporțional cu pătratul distanței.   După  cum  știm cu toții cea mai mare  contribuție 

a lui Newton la istoria științei constă  in descoperirea forței de atracție universală. Povestea cu 

mărul este celebră și astazi și se poate afirma că lumea continuă să facă asociere dintre Newton și 

mere.   

        Tănărul Newton a fost econom și ordonat in cheltuielile sale , el cheltuia sume mai importante 

numai pe cărti si aparate științifice . Veniturile lui , din momentul cănd a devenit membru al 

colegiului Cambridge  , au fost destul de importante , atingând 200-250 de  lire sterline pe an.Cu o 

asemenea sumă , pe vremea aceea se putea trăi confortabil , mai ales in provincie.   Royal Society  a 

devenit arena principală a luptei și a victoriilor științifice ale lui Newton. De la 30 noiembrie 1703 

și până la sfârșitul vieții , el a fost președintele acestei societați. 

         În timpul perioadei de la Cambridge, Newton a depus eforturi pentru a construi un telescop cu 

o putere de mărire superioară.   Telescopul lui Newton –a devenit curând  un obiect de mândrie 

națională in Marea Britanie  și aparatul preferat al astronomilor englezi. Multe eforturi pentru 

perfecționarea lui s-au făcut de către Edmond Halley , încă din timpul când trăia Newton. El însăși a 

continuat să lucreze cel puțin 10 ani la îmbunătățirea aparatului .  

        In Optica se menționează faptul că în perioada 1681-1682 el a încercat să înlocuiască oglinda 

metalică cu un menisc de sticlă , acoperit cu mercur pe partea convexă. Telescopul – reflector  a fost 

folosit cu mult succes pentru descoperiri astronomice foarte importante de William Herschel , care a 

construit in 1789 un instrument , a cărui oglindă avea un diametru de 122 cm. In secolul al XIX –lea 

, lordul Ross a construit un reflector și mai mare cu o oglindă al cărei diametru a atins 182 cm.  

        Fizica moleculară-  Trebuie să ținem seamă că Newton a lucrat și în domeniul acusticii , cel 

puțin teoretic , vedem că urmele activității sale pot fi constatate in toate domeniile fizicii – în 
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mecanică , în căldură , în teoria despre sunet  , lumină , electricitate și magnetism  și in domeniul 

acelor fenomene care astăzi sunt reunite sub denumirea de fizică moleculară.  

      Faimosul măr – Odată cu ciuma din 1665 , s-a întors în localitatea natală , unde cu mijloacele 

căt se poate de rudimentare a făcut o descoperire cunoscuta lege a gravitației  , a reușit să facă 

descompunerea luminii în culorile curcubeului și recompunerea ei în aspectul inițial , cu ajutorul a 

ceea ce numim astăzi discul lui Newton.  Peste câțiva ani , intuiția îi va sugera legea gravitației . Cu 

pitorescul care a caracterizat-o întotdeauna , legea pretinde că ideea de gravitație i-a venit spontan , 

văzând cum cade un măr din pom , atunci când se desprinde din codița sa.   Cert este  că  , în 

aceeaşi  perioadă , Isaac Newton cunoștea calculul diferențial și integral și urma să formuleze legea 

atracției universale , conform căreia doua corpuri se atrag proporțional cu produsul maselor lor si in 

invers proporțional cu pătratul distanței  dintre ele. 

       Trezorierul Coroanei – Mediul academic unde s-a făcut comunicarea  a apreciat  valoarea 

descoperirii , iar marea șansă a savantului a fost aceea de a fi trăit in Anglia , unde cercetătorii erau 

respectați și nu ironizați așa cum se petrecea in alte zone europene. Uimea contemporaneitatea prin 

paleta preocupărilor lui științifice , respectiv matematica , optica , mecanica , astronomia , 

astrologia,  fizica , alchimia și teologia.   Concluziile numeroaselor sale studii l-au făcut cunoscut în 

cele mai înalte nivele ale societații , fapt pentru care in 1696 , a fost numit trezorier al Coroanei . În 

aceasta calitate , a dovedit că 20% din monedele Angliei aflate in circulaţie erau false , reușind să 

identifice și zece dintre falsificatori. In fața oficialilor statului , serviciile sale administrative păreau 

mai valoroase decât cercetările științifice  , pe care totuși nu le-a abandonat , făcând în continuare 

noi descoperiri și publicând studii.  

      Newton era, fără îndoiala , un om profund religios şi in afara de aceasta , un teolog erudit. În 

1703 Locke scria nepotului său King : „ Newton este într-adevar un savant remarcabil , nu numai 

datorită uimitoarelor sale realizari in domeniul matematicii , ci şi in teologie , graţie vastelor sale 

cunoştinţe in sfănta scriptură , puţini putându-se compara cu el.” Newton se bucura de asemenea 

mare celebritate ca teolog şi în cercuri mai largi.      

     Eponime asociate: 

     În fizică:  

-Unitatea de măsura a forței in Sistemul internațional este un Newton , cu simolul N , reprezintă 

forța care aplicata unui corp cu masa de 1 kg îi imprimă o accelerație de 1 m/s 2; 

-Unitatea de măsura a momentului forței este un newton –metru cu simbolul Nm , reprezintă forța 

de 1 newton , aplicată unui suport perpendicular pe o axă și aflat la o distanța de 1 metru de acea 

axă; 

-Tubul lui Newton  , folosit pentru demostrarea că în vid obiecte de masă diferită cad cu aceeași  

viteză; 

-Legile lui Newton referitoare la mișcarea mecanică; 

În matematică :    

-Binomul  lui Newton , formula de dezvoltare a puterii sumei a+b totul la 

puterea n 

-A inițiat conceptul de limită , cel de derivată și cel de integrală 

-Alaturi de Leibniz este fondatorul  calculului integral și diferențial  

În optică: 

-Inelele  lui Newton , datorită fenomenelor de interferență 

-Discul lui Newton , un dispozitiv cu ajutorul căruia se demonstrează că suprapunerea tuturor 

culorilor din spectru , reconstituie lumina albă  
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      Sir Isaac Newton – In 1705 regina Anne l-a innobilat pe Newton , acordăndu-i titlul de Sir , 

probabil mai mult pentru recompensarea meritelor sale din munca la Trezorerie , decăt pentru 

cercetările științifice. Cu acest prilej , devenit Sir Isaac , Newton s-a simțit  dator să-și caute un 

arbore genealogic , care nu poate lipsi unui adevărat Sir. A făcut cercetări in localitatea natală , 

reușind să găsească ascendența , până la tatăl străbunicului său. Cât de exacte sunt cercetările , nu 

știe nimeni.  

      Triumful științific al lui Newton în ultimele decenii se împletea  într-un anumit grad cu 

bunăstare exterioară , onorurile palatului , respectul discipolilor , îngrijire bună acasă. Nepoata sa a 

continuat să locuiască cu el , și nu s-a despărțit de el nici după ce s-a măritat a doua oară. Bătrânețea 

sa a fost una liniștita , fără complicații și zguduiri bruște . Abia la vârsta de 80 de ani ,  s-a constatat 

la Newton  o afecțiune serioasă la vezică. Cu toate că deținea o funcție înaltă , el a rămas până în 

ultimele zile modest și simplu în relațiile cu oamenii și în îmbrăcăminte.    Dupa mărturia multor 

contemporani , în înfățișarea sa exterioară , Newton nu avea nimic deosebit , care să atragă atenția.  

Era de statură submijlocie , îndesat , cu o privire vie și pătrunzătoare . Numărul destul de mare de 

portrete in ulei confirmă părerile contemporanilor săi . Newton se bucura de o sănătate excelentă , 

până la sfârșitul vieții sale și-a pierdut doar o singură măsea , și-a păstrat până la sfârșit un păr des și 

frumos , de un alb splendid la bătrânețe. Părul și-l lega uneori cu o fundă. Newton nu era un bun 

tovarăș de conversație , fiind mereu cufundat in gânduri. În legătură cu aceasta s-au păstrat multe 

anecdote despre felul său de a fi distant. Econom si socotit , el îsi ajuta întotdeauna cu plăcere 

prietenii și rudele. După moartea sa ,a rămas o moștenire importantă de 32.000 lire sterline.   

        Starea sănătății lui s-a înrăutățit vizibil in 1725 . In 

acel an , Londra a fost vizitată de preceptorul lui Ludovic al 

XV-lea , abatele Alary  si Newton a putut prezida încă 

ședința solemnă a Societății Regale , ținută cu acest prilej.      

A murit la vărsta de 84 de ani.  La funeraliile organizate cu 

prilejul morții sale in 1727 , a participat însuși Voltaire , 

sosit din Franța . Este cel   mai mare omagiu care i se putea 

aduce acestui mare om. Corpul lui Newton a fost adus de la 

Kensington la  Londra  și înmormăntat în cadrul unei 

ceremonii la Westminster . Peste patru ani , rudele lui 

Newton au ridicat la mormântul său , un monument cu 

chipul său , decorat cu diferite embleme și simboluri. 

       Epitaful de pe mormânt are urmatorul text : 

„ Aici se odihneşte sir Isaan Newton , nobil , care cu o raţiune aproape divină a demonstrat cel 

dintăi , cu făclia matematicii , mişcarea planetelor , căile cometelor şi fluxurile oceanelor. El a 

cercetat deosebirile razelor luminoase şi diferitele culori care apar în legătură cu aceasta , ceea ce nu 

bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sărguincios , întelept şi corect al naturii , al antichitaţii şi al 

sfintei scripturi , el a afirmat prin filozofia sa măreţia lui Dumnezeu atotputernic , iar prin caracterul 

său exprimă simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii , că a existat  asemenea podoabă  a 

speciei umane. Nascut la 25 decembrie 1642 , decedat la 20 martie 1727.” 

Bibliografie  
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LUMEA CUANTICĂ ȘI VIITORUL OMENIRII 
 

Elevi: Negrea Răzvan Cristian și Munteanu Andreea 

Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, București 

Prof. coordonatori: Moise Luminiţa Dominica și dr. Dinică Maria 

 

Introducere: Revoluția cuantică 

Mecanica cuantică modernă s-a născut în anul 

1925, când Heisenberg a dezvoltat mecanica matriceală 

iar Schrödinger a inventat mecanica ondulatorie și 

celebra ecuație care îi poară numele. Tot Schrödinger 

este cel care a demonstrat ulterior faptul că cele două 

abordări sunt echivalente. Încă de la începuturile sale, 

cele mai multe rezultate ale mecanicii cuantice au 

provocat puternice dezbateri filozofice și mai multe 

interpretări.  

Teoria cuantică a schimbat fizica încă de la 

apariția ei în scenă, acum un secol, cand a răsturnat felul în care gândeam despre particulele 

subatomice și despre interacțiunile dintre acestea. Lumea este în schimbare, știinta și tehnologia 

modernă solicitând oamenilor adaptari rapide la abordarile noi din domeniul științei acum 

pregătindu-ni-se o nouă revoluție cuantică, una care promite să ne dea tehnologii cu un potențial 

anterior inimaginabil. 

Multe dintre fenomenele studiate în fizica materiei condensate nu pot fi modelate în mod 

satisfăcător cu ajutorul fizicii clasice, astăzi, cercetătorii fiind în căutarea de metode sigure de 

manipulare directă a stărilor cuantice. Se fac eforturi pentru a dezvolta criptografia cuantică, care va 

permite transmiterea în siguranță garantată de informații, un alt obiectiv fiind  și dezvoltarea de 

computere cuantice, care pot să efectueze anumite operaţii cu mult mai mare eficiență decât 

computerele clasice. Calculatoarele cuantice par a reprezenta următorul pas în tehnologia 

informaţiei. 

Necesitatea calculului cuantic 

Componentele pe bază de siliciu îşi vor atinge în curând limitele, de aceea este nevoie de 

ceva nou pentru viitor. Mecanica cuantică ne oferă o soluţie, una însă nu tocmai la îndemână. 

Cărămizile tehnologiei informaţiei actuale sunt biţii. Un bit este informaţia asociată unei 

stări 0 sau 1 şi acestea se pot implementa prin stări fizice distincte ale unui sistem. Calculatoarele 

electronice actuale au la bază faptul ca operațiile matematice se efectuează asupra biților, de 

asemenea, toate funcțiile logice, pot fi toate funcțiile logice, pot fi descompuse în porți AND şi 

NOT. 

8 biţi formează un octet (byte),  2
10

 octeți un  

kiloocteet, apoi vorbin de megaocteţi, gigaocteţi 

ş.a.m.d. Fotografiile digitale, muzica, 

documentele în diverse formate, toate constau 

din şiruri foarte lungi de 0 şi 1 împărţite în 

grupuri de câte 8 biţi. Cu aceste fundamente, un 

computer clasic este performant în efectuarea 

unor  anumite tipuri de operaţii (ca cele uzuale), 

dar nu la fel de eficient în cazul altora, limitările 
 

Procesor de calculator cuantic 

Cip cuantic D-Wave 
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fiind în probleme grele de calculul cum ar fi împărţirea în factori primi a numerelor foarte mari, 

problemă foarte importantă  în spargerea codurilor criptografice. Un alt exemplu este problema 

comis-voiajorului care pleacă dintr-un oraş, trebuie să viziteze un număr N de oraşe şi să se întoarcă 

în oraşul de unde a plecat; se cere traseul pe care trebuie să-l urmeze comis-voiajorul, astfel încât să 

parcurgă un număr minim de kilometri. Numărul de astfel de drumuri este (N-1)!/2, din care trebuie 

selectat cel mai scurt, de aceea, calculatoarele electronice actuale, folosind algoritmi secvențiali, 

pentru rezolvarea problemei vor avea nevoie de un timp de calcul proporțional cu (N-1)!/2.  

 Computația cuantică 

Echivalentul cuantic al unui bit este qubit-ul - 

unitatea de stocare a informației într-un calculator 

cuantic. Diferența fundamentală față de un calculator 

convențional este faptul că, datorită fenomenelor 

cuantice, ar putea să se afle, simultan, în mai multe 

stări sau chiar în toate cele 2
N
  stări. 

Ȋntr-un calculator cuantic un număr de qubiți 

sunt setați în starea inițială, astfel încât să reprezinte 

problema ce trebuie rezolvată,  apoi, acești qubiți 

sunt manipulați cu o secvență finită de porți logice 

cuantice ce reprezintă, de fapt, algoritmul.  În cazul 

unui calculator cuantic unitatea informaţională de 

bază poate fi 1 sau zero simultan. Doi biţi cuantici pot lua simultan patru valori: 00, 01, 10 şi 11 şi 

fiecare qubit adiţional dublează cantitatea de stări posibile. Pentru n biţi cuantici există 2
n
 stări 

posibile  şi un computer cuantic de doar 300 de qubiţi poate duce la 2
300

 de valori simultan, o 

valoare mai mare decât numărul de atomi din univers. Computerul cuantic, deoarece poate realiza 

mai multe procese deodată, poate fi de  3.600 de ori mai rapid decât calculatoarele obişnuite. Un 

experiment a demonstrat acest lucru. 

 Experimentul a constat în găsirea unei persoane după numărul de telefon, dintr-o listă cu N 

numere (N a fost egal cu 10.000). Un calculator 

clasic găseşte numărul cerut după N/2 = 5000 de 

încercări. Un calculator cuantic creează de la 

început o suprapunere a celor N intrări şi dezvoltă 

proceduri de evaluare a probabilităţii numărului  

cerut care conduce la rezultat după N
1/2  

încercări, 

în cazul de faţă 100. 

Problemele memoriilor cuantice: fragilitatea  

lumii particulelor elementare 

 Soluţia de proiectare a unui astfel de calculator, 

incluzând subsistemele sale importante, cum ar fi 

memoria cuantică, rămâne încă nesigură, 

obstacolele cauzate de temperaturile ridicate fiind greu de depăşit. De asemenea, aceleaşi legi ale 

fizicii care fac computerele cuantice extrem de puternice, le fac şi  vulnerabile în faţa erorilor ce pot 

apare, chiar şi atunci când informaţiile cuantice sunt stocate cu o viteză mică în memorie, mare 

parte a eforturilor care se fac în prezent fiind legate de  corecţia erorilor. 

 

 
Ilustrație grafică a decoerenței unui cubit; 

vârfurile din mijloc reprezintă stările 1 și 0 

 
"Un computer cuantic complet funcțional este 

Sfântul Graal  al fizicii" 
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Lumea stranie a fizicii cuantice: fenomenul corelativităţii 

cuantice 

Mecanica cuantică descrie fenomenele fizice specifice 

microcosmosului,  această teorie fiind  inevitabil abstractă. În urma 

unor experienţe efectuate cu multă grijă, fizicienii au descoperit că 

realitatea microscopică este caracterizată prin fenomene cum este 

dualitatea undă-corpuscul, care pare greu de înţeles. 

Au trecut de atunci aproape 100 de ani şi încă se mai discută 

aprins despre interpretarea mecanicii cuantice. „Pisica lui 

Schrödinger” este un experiment mental, adesea caracterizat ca un 

paradox, imaginat de fizician în 1935, care ilustrează probleme ce 

apar dacă se aplică interpretarea Copenhaga a mecanicii cuantice 

asupra obiectelor din viața de zi cu zi. El a imaginat un experiment în 

care este prezentă o pisică care poate să fie vie sau moartă, în funcție 

de un eveniment aleator anterior. Dacă într-o cutie închidem o pisică 

şi eliberăm în incinta închisă un gaz otrăvitor, pisica este fie moartă (starea 0), fie vie (starea 1). 

Până la momentul deschiderii cutiei, ea există în ambele stări în acelaşi timp – o superpoziţie de 

stări. Superpoziţia dispare când efectuăm măsurători (ori observaţii, în acest caz) pentru a afla starea 

în care este pisica.  

Să presupunem însă că avem de-a face cu un sistem format din două pisici aflate în două 

cutii între care se manifestă aşa-numita corelativitate şi să efectuăm acelaşi experiment pentru a 

vedea ce presupune acest fenomen cuantic. Dacă deschidem o cutie şi pisica din ea este vie, asta 

înseamnă că şi cealaltă felină este în viaţă, lucru de care putem fi siguri fără a deschide vreo clipă 

cea de-a doua cutie. Avem de-a face cu un fenomen cuantic complet diferit de cele cu care suntem 

obişnuiţi din fizica clasică şi cu ajutorul căruia putem imagina algoritmi cuantici – schimbăm o 

parte a sistemului, iar restul acestuia va răspunde în mod corespunzător, fără a modifica restul 

operaţiei. Este o parte a cauzei pentru care computerele 

cuantice vor efectua cu o mai mare viteză anumite tipuri de 

operaţii matematice. 

În contextul corelativităţii cuantice se poate vorbi de o 

procesare paralelă în adevăratul sens al cuvântului – 

prelucrarea în paralel a multor informaţii, niciodată realizată cu 

adevărat în cazul procesoarelor clasice şi a sistemelor de 

operare moderne actuale. 

Visuri cuantice 

La ce ne vor folosi algoritmii executați  de computerele cuantice ? 

Ȋn ştiință, modelarea fenomenelor necesită un volum mare de calcule şi de aceea performanțele unui 

calculator cuantic ar fi binevenite. Un domeniu de interes este ingineria moleculară: se vor  putea 

crea molecule cu noi, deoarece se vor putea studia în timp real efectele asupra organismelor. Ȋn  

medicină se va putea face programarea organismelor biologice. 

De asemnea, algoritmii care să indexeze şi să efectueze căutări în baze 

de date ar fi efectuați într-un timp mai scurt, sau cercetătorii din ştiinţa 

criptografiei ar avea un vis împlinit, spargerea unei parole care durează ani de 

zile cu  computerele  actuale ar putea fi efectuată în doar câteva secunde cu 

ajutorul unuia cuantic.  

Astfel, sistemele cuantice de calcul ar putea revoluţiona tehnica de prelucrare a 

informațiilor, oferind soluţii pentru  rezolvarea problemelor care sunt prea 

complexe pentru computerele tradiționale din prezent. Acestă aplicație  a stârnit interesul 

 

Particulele există in lumea 

submoleculară, simultan, 

în mai multe stări 
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guvernelor mondiale, ducând calculatoarele cuantice de la stadiul teoretic la cel experimental. 

Algoritmul lui Shor, creat în 1994, poate descoperi factorii primi ai unui număr în timp polinominal. 

Pentru un număr cu câteva sute de cifre, encripții ca RSA sunt astăzi impenetrabile. Totuşi, datorită 

paralelismului uriaş al calculatoarelor cuantice, orice encripție ar putea fi spartă aproape 

instantaneu. 

Cea mai importantă aplicatie, probabil, este cea din domeniul inteligenței artificiale. 

Calculatoarele ce ne vor depaşi ca inteligența vor ieşi din aria ficțiunii, un viitor care poate fi totuşi 

un cuțit cu două  tăişuri. 

Calculatorul cuantic şi ipoteza  „fabricii realităţii” 

Deşi există o limită între lumea accesibilă simţurilor noastre şi cea cuantică,  această limită 

nu e nicidecum clară. Mai mult decat atât, sunt ipoteze care prezintă cu totul altfel universul nostru. 

Cea mai spectaculoasă încercare de a elimina paradoxul Pisica lui Schrödinger" este aşa-

numita teorie a universurilor paralele. Teoria a fost introdusă în anul 1957 de Hugh Everett şi 

dezvoltată în deceniile următoare de către Bryce DeWitt. Deşi sună mai degrabă a science-fiction, 

teoria este susținută  şi de alți  fizicieni renumiți, precum David Deutsch, Stephen Hawking şi Steve 

Weinberg. În contextul experimentului imaginat de Schrödinger, teoria spune că Universul se 

ramifică în două realităţi paralele, care coexistă, una în care pisica este vie, iar alta în care felina 

moare otrăvită.  

Sunt însă şi ipoteze care subminează ideea realității lumii înconjuratoare. În perioada 5-7 

mai 2011 a avut loc la Roma, în Trastevere, un Congres Internaţional (Entanglement, Quantum 

Information and the Quantum-To-Classical Transition) dedicat celor mai spinoase şi interesante 

subiecte din cadrul mecanicii cuantice. La un restaurant în 

Trastevere la Roma, joi, 5 mai 2011, se putea asista la 

următoarea discuţie.  

„Ce ai prefera să fii, o fiinţă reală, în carne şi oase, care însă 

suferă şi are o viaţă grea, sau o creatură simulată pe un 

calculator cuantic, fericită şi cu o viaţă minunată? Evident, 

simularea ar fi perfectă – adică nu ţi-ai da seama că eşti o 

simulare”. Realitatea ar putea să fie doar informaţie - spun 

unii cercetători că ar fi o ipoteză plauzibilă, un enorm 

calculator cuantic care ar fi o „fabrică a realităţii”.  

Concluzii 

Tehnologia computerelor cunoaşte un progres continuu,  fiind creată o nouă lume a cipurilor în care 

puterea este invers proporţională cu dimensiunea lor, un viitor miniatural, un univers într-o coajă de 

nucă, conform unei  sintagme celebre datorată lui Stephen Hawking. Momentan, calculatoarele 

cuantice se află într-un stadiu primitiv, folosind un număr mic de qubiți, dar promit un viitor care 

poate poate fi spectaculos  şi imprevizibil totodată 
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IEPURAŞII LUI FIBONACCI, ŞIRUL LUI 

FIBONACCI ŞI NUMĂRUL DE AUR 

 

Nume elev:Dumbravă Ana-Maria, clasa a X-a 

Şcoala:Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, Bucureşti 
Profesor îndrumător:Dumitru Săvulescu 

 Fibonacci a trait în perioada Evului Mediu şi a fost unul dintre cei mai mari matematicieni. 

S-a născut în oraşul Italian faimos pentru turnul său înclinat,oraş numit Pisa,motiv pentru care era 

cunoscut şi sub numele de Leonard din Pisa.Fibonacci a participat la un concurs de matematică din 

Pisa în anul 1202,concurs condus de însuşi împăratul Frederik al-II-lea.Fibonacci a propus 

următoarea problemă: 

În ianuarie,pe o câmpie,este adusă o pereche de pui de iepure.În februarie,pereche de iepuraşi 

devine adultă.În martie,perechea adultă dă naltere unei perechi de pui.În luna aprilie,perechea adultă 

dă naştere la două perechi de pui,în timp ce prima pereche de pui devine adultă.În lunile 

următoare,fiecare pereche adultă dă naştere unei perechi de pui.Fiecare pereche de pui trebuie să 

aştepte o lună pentru a devein pereche adultă care,în luna următoare,naşte o pereche de 

pui.”Calculaţi numărul de perechi de iepuraşi după 24 de luni.(Se presupune că de fiecare data se 

naşte un cuplu şi că iepuraşii nu mor în perioada respective.) 

Tabelul următor vă ajută să rezolvaţi problema. 

Ianuarie 1(o 

pereche) 
 

   

Februarie 1(o 

pereche) 
 

   

Martie 2 

(două 

perechi)   

  

Aprilie 3 (trei 

perechi) 
   

 

 În luna mai a(a perechi) 

Observaţi că: 

-Numărul de perechi din mai=numărul de perechi din aprilie+numărul c de perechi de pui ale 

adulților din aprilie. 

-Numărul c de perechi de pui ale adulţilor din aprilie=numărul d de perechi din aprilie 

În iunie x(x perechi) 

Observaţi că: 

-Numărul x de perechi din iunie=numărul y de perechi din mai+numărul z de perechi de pui ale 

adulţilor din mai. 

-Numărul z de perechi de pui ale adulţilor din mai=numărul t de perechi din aprilie. 

a.)Afla numerele a,b,c şi d din tabelul anterior. 

b.)Aflaţi x,y,z si t din tabelul anterior. 

c.)Dacă notăm cu Fn numărul de perechi de iepuri din luna a-n-a din luna n şi numărul de perechi 

din luna n-1 şi cel din luna n-2(n>=3). 

F3=F2+F1;F4=F3+F2;…;Fn+1=Fn+Fn-1,copiaţi şi completaţi primele cinci coloane ale tabelului următor: 

n Luna  Fn Numărul de Fn:Fn-1 
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perechi în 

luna n 

1. Ianuarie --------------- F1 1 --------------- 

2. Februarie --------------- F2 1  

3. Martie F2+F1 F3 2  

4. Aprilie F3+F2 F4 3  

5. Mai F4+F3 F5 4  

6. Iunie     

7. Iulie     

8. August     

9. Septembrie     

10. Octombrie     

11. Noiembrie     

12. Decembrie     

13. Ianuarie     

14. . 

. 

. 

    

15. Octombrie     

16. Noiembrie     

17. Decembrie     

Din coloana a cincia rezultă şirul de numere natural 1,1,2,3,5,8,13,18,21,34,55,89,... numit Şirul lui 

Fibonacci. 

Şirul lui Fibonacci este un şir de numere în care fiecare,începând cu al treilea este suma celor două 

numere dinaintea sa. 

e.)Să observăm ca Fn:Fn-1 este câtul dintre un număr din şirul lui Fibonacci şi predecesorul său.Pe 

baza acestei observaţii completaţi şi coloana a şasea a tabelului anterior.(Puteţi utiliza un calculator 

de buzunar.) 

Împărţind orice număr din şirul lui Fibonacci la predecesorul său se obţine o aproximare a unui 

număr,numit numărul de aur. 

Acest număr este notat de matematicieni cu litera grecească φ (fi), în onoarea sculptorului 

Fidias,care l-a utilizat la decorarea Partenolului din Atena. 

Numărul de aur în artă: φ =1,6180339887 

Raportul de aur: 

-Raportul de aur a fost folosit în pictură,mai ales în perioada Renaşterii,la sfârşitul Evului Mediu. 

Cea mai discutată utilizare a raportului de aur este,probabil,tabloul lui Leonardo da Vinci, Mona 

Lisa. 

Numerele lui Fibonacci în natură: 

-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 34 sau 34 şi 55,uneori 58 şi 85. 

-Mâna umană are 5 degete,fiecare deget având 3 falange,separate prin 2 încheieturi.Media 

lungimilor falangelor este 2,3 şi respectiv 5cm.În continuarea lor este un os al palmei care are în 

medie 8cm. 

• Bibliografie: 
• -Autori:Sorin Peligrad,Dan Zaharia,Maria Zaharia-Manual de matematica cls.a V-a,Editura 

Paralela 45, Ed. A15-a,Pitesti,2010 
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APLICAŢII MATEMATICE ÎN BIOLOGIE 
 
Elev: Radu Elena 

Școala Gimnazială “Rares Voda” Ploiești, jud. Prahova 
Profesor coordonator: Alexandru Iordache Daniela 
 

Natura explorează aproape toate formele care există 

,iar  matematica e o ştiintă a formelor. Tigrii şi zebrele sunt 

acopetiţe cu desene dungate, leoparzii au pete. Dungile 

tigrului şi petele leopardului atestă regulile matematice 

proprii creşterii şi formelor biologice.  

   Cochilia melcului .Câţi dintre voi nu au studiat un 

pic cochilia melcilor iesiţi "la plimbare" după o ploaie de 

vară. Designul ei urmează o spirală extrem de reuşită, o 

spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o realizăm trasând-o cu 

pixul. Fiind studiată mai în amanunţime, s-a ajuns la concluzia că această spirală urmăreşte 

dimensiunile date de secvenţa lui Fibonacci: pe axa pozitivă: 1, 2, 5, 13, samd... 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. 

   Raţiunea şi motivaţia pentru aceasta 

dispunere este simplă: în acest fel cochilia ăi crează 

melcului, în interior un maxim de spaţiu şi de 

siguranţă.  

Este încă unul din nenumăratele exemple de 

aplicare a secvenţei în natură.  

Şirul lui Fibonacci este reprezentarea clară a 

Universului Spirală  

Cele două vortexuri din imagine au la bază structura 

şirului lui Fibonacci, galaxii care pleacă matematic 

de la suma a două numere anterioare, începând cu 0 și 1 şi se continuă cu 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

89 etc. 

   Formele nu sunt numai frumoase, ci şi utile. Există forma cercului aruncând o pietricică pe 

suprafaţa unui lac, în ochiul uman ,pe aripile fluturilor ,în aşezarea ochiurilor de pe penajul 

păunului.  

Există şi forme complexe, cum ar fi suprafaţa unei ape curgătoare, forma norilor. Valurile şi 

dunele constituie indicii ale regulilor care guvernează curgerea apei, mişcarea nisipului şi a aerului.  

Faimosul Şir al lui Fibonacci a captivat matematicienii, artiştii, designerii şi savanţii timp de secole. 

Sirul lui Fibonacci începe astfel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 şi continuă aşa la nesfarsit. Fiecare 

numar al secventei este suma celor doua numere care îl preced. Leonardo Fibonacci a decoperit 

acest şir pe când calcula expansiunea ideală a perechilor de iepuri în decursul unui an. Astăzi 

modelele şi proportiile ei emergente(phi=1,61803...) pot fi văzute de la micro-scara până la macro-

scara, şi printre sistemele biologice şi obiectele neînsufleţite. 

Raportul a doi termeni consecutivi din şirul lui Fibonacci este aproximativ  0, 618034. 

Secțiune de aur se regăsește în activitatea inimii, în raportul dintre presiunea sistolică și cea 

diastolică a sângelui, care este apropiat de 1,61, raporturile dintre: lungimea și lățimea feței distanța 
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dintre buze și linia unde sprâncenele se întâlnesc, și lungimea nasului lungimea gurii și lățimea 

nasului distanța dintre pupile și distanța dintre sprâncene.  

Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange separate prin 2 încheieturi (numere 

în secvenţa). În medie, dimensiunile falangelor sunt: 2cm, 3cm, 5cm.  

Este demn de notat că fiecare corp al unei persoane este diferit, dar că mediile prin secţiunea 

statistică a unei populaţii tind către „phi”.  

  S-a mai spus şi că, cu cât mai strans adera proportiile noastre la „phi”, cu atât mai 

„atractive” sunt percepute acele tăsături. Ca un exemplu, cele mai „frumoase” zâmbete sunt cele în 

care incisivii centrali sunt cu 1,618 mai laţi decât incisivii laterali, care sunt cu 1,618 mai laţi decât 

caninii, şi aşa mai departe. 

   Chiar şi domeniul microscopic nu este imun la Fibonacci. Moleculele de ADN măsoară 34 

de angstromi lungime şi 21 latime pentru fiecare ciclu complet al dublei lor spirale. Aceste numere, 

34 şi 21, sunt numere din Sirul lui Fibonacci şi raportul lor este 1,6190476, aproximand destul de 

strâns phi = 1,6180339. 

Chiar şi propriile noastre corpuri prezintă proporţii care sunt asemănătoare numerelor 

Fibonacci. De exemplu, măsurile de la ombilic până la podea şi din vârful capului până la ombilic 

au între ele proporţia de aur. Corpurile animalelor prezintă tendinte similare, inclusiv delfinii(ochii, 

aripioarele şi coada se încadrează, ca proporţii între ele, ca Sectiuni de Aur), stelele de mare, aricii 

de mare, furnicile şi albinele. 

Vorbind de albine, ele urmează Şirul lui Fibonacci în alte moduri interesante. Cel mai 

profund exemplu este cel al împărţirii numarului de femele dintr-o colonie la numarul 

masculilor(femelele întotdeauna depăşesc numeric masculii). Răspunsul este tipic ceva foarte 

apropiat de 1,618. În plus, arborele genealogic al albinelor urmează şi el acelaşi model familiar. 

Masculii au un părinte (o femelă), în timp ce femelele au doi parinţi (o femelă şi un mascul). Deci 

când se ajunge la arborele genealogic, masculii au 2, 3, 5 şi 8 bunici, străbunici, stră-străbunici, 

respectiv stră-stră-stră.......străbunici. Urmând acelasi model, femelele au 2,3,5,8,13 şi asa mai 

departe. După cum s-a notat, fiziologia albinei urmează şi ea destul de strâns Curba de Aur . 

Şirul lui Fibonacci mai poate fi vazut în modul În care se formează sau se ramifică ramurile 

copacilor. Un trunchi principal va creşte până produce o ramură, care creează două puncte de 

creştere. Apoi, una dintre noile tulpini se va ramifica în două, în timp ce cealaltă rămne latentă. 

Acest model de ramificare este repetat pentru fiecare dintre noile tulpini. Sistemele rădăcinilor şi 

chiar şi algele prezintă acest model. 

Numarul petalelor la o floare urmează consistent Sirul lui Fibonacci. Exemple faimoase 

includ crinul, care are trei petale, piciorul-cocosului, care are cinci, cicoarea cu 21, margareta cu 34, 

şi aşa mai departe. phi apare în petale datorită aranjamentului ideal de împachetare, aşa cum este 

selectat de procesele darwiniene; fiecare petală este plasată la 0,618034 din circumferinţa (dintr-un 

cerc de 360°), permitând cea mai bună expunere la lumina soarelui şi la alţi factori. 

Capătul unei flori este supus şi el proceselor fibonacciene. În mod tipic, seminţele sunt produse în 

centrul florii şi apoi migrează către exterior, pentru a umple tot spaţiul. Floarea-soarelui furnizează 

un exemplu excelent al acestor modele spiralate.  

   În unele cazuri, capetele cu seminte sunt atât de strans înghesuite, încât numărul total poate 

fi destul de mare – până la 144 şi chiar mai mare. Şi când aceste spirale sunt numărate, totalul tinde 

să se potrivească unui număr Fibonacci. Interesant, un numar puternic irational este necesar pentru a 

optimiza umplerea unui spaţiu (adică un număr care nu este bine reprezentat printr-o fracţie). phi se 

potriveşte destul de bine sarcinii. 
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În mod similar, seminţele de pe un con sunt aranjate într-un tipar în spirală. Fiecare con 

constă într-o pereche de spirale, fiecare răsucindu-se spre 

în sus şi în direcţii opuse. Numărul de paşi se va potrivi 

aproape întotdeauna unei perechi de numere Fibonacci 

consecutive. De exemplu, un con 3-5 este unul pe care 

spiralele se vor reîntâlni în spate dupa trei paşi pe spirala 

stânga şi 5 pasi pe cea dreaptă.  

Inelele de pe trunchiurile palmierilor respectă numerele 

lui Fibonacci. Motivul pentru toate acestea este realizarea 

unui optim, a unei eficienţe maxime. Astfel de exemplu, 

urmând secvenţa lui Fibonacci, frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încat să ocupe un cît mai 

mic spaţiu si să obtină un cât mai mult soare. 

  Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la considerarea unghiului de aur de 222, 5 

grade, unghi care împărţit la întregul 360 de grade  va da ca rezultat 

cifra 0.61803398..., cunoscută ca numărul de aur  al lui Fibonacci. 

 

           Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul 

de numărare al naturii, un mod de măsurare al Dinivităţii.  

Cele mai simple obiecte matematice sunt numerele, iar cele 

mai simple forme ale naturii sunt cele numerice. 

 Ce ar fi, de nu ar mai exista numerele? Nu am putea calcula 

probabilităţi, n-am putea realiza previziuni a ceea ce urmează să se 

întâmple. Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, 

sistemul de numarare al naturii, un mod de masurare al Dinivitatii.  

 

 

Bibliografie  

Natura - cel mai bătrân matematician Amelia Bucur 

http://mihaelacelestine.blogspot.ro 

https://ro.wikipedia.org 
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ARHIMEDE-FIGURĂ MEMORABILA A LUMII 

ANTICE 
 

Elevă, POPA FLORENTINA, 
Şcoala Gimnazială Scurteşti, com. Vadu Paşii, 
Profesor îndrumător Veronica Găină 
 

Arhimede  a fost un mare savant grec, iar unele din 

principalele lui interese au fost MATEMATICA şi 

FIZICA. Data nașterii este aproximativă, 287 î.Hr., în 

Siracuza, Sicilia.  A existat şi o biografie a lui Arhimede 

scrisă de un prieten de-al său, însă aceasta s-a pierdut, 

astfel neştiindu-se unele lucruri despre el, cum ar fi dacă a 

fost vreodată căsătorit sau dacă a avut copii.  

Marele matematician a studiat în Alexandria, Egip, 

unde a cunoscut la rândul său alți matematicieni, cum ar fi 

Conon din Samos,  Dositheos din Pelusion şi Eratostene.  A 

murit în anul 212 î.Hr, în timpul celui de-al Doilea Război 

Punic, când oraşul Siracuza a fost capturat de romanii 

conduşi de Generalul Marcus Claudius Marcellus.  

Se spune că Arhimede studia o diagramă 

matematică atunci când un comandant a venit la el să îl ducă în faţa Generalului, însă acesta a 

refuzat, spunând că trebuie mai întâi să îşi termine treaba. Soldatul s-a înfuriat şi l-a ucis pe 

Arhimede, ale cărui ultime cuvinte ar fi fost: “Nu-mi deranja cercurile", făcând referire la diagrama 

sa.  

Ştiaţi că, conform dorinţei sale, mormântul îi 

este împodobit cu o pictură ce reprezintă un cilindru 

circumscris unei sfere? Acesta a fost descoperit de 

Cicero, chestor roman, în anul 76 î.Hr. 

Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea 

cercului”, aceasta conţinând trei teoreme, însă fiind 

doar începutul unei munci lungi şi anevoioase. 

Arhimede a fost, pe lângă matematician și fizician, 

astronom și inginer. A scris tratatul “Cuadratura 

parabolei”, în secolul al treilea, sub forma unei scrisori 

adresate prietenului său, Dositheus, cuprinzând, în mod 

nesurprinzător, douăzeci şi patru de teoreme despre 

parabole!  

O altă carte scrisă de Arhimede este “Calculul firelor de nisip”. Geniul dorea că calculeze 

numărul firelor de nisip încăpătoare în Universul cunoscut până atunci. Pentru a face asta, 

Arhimede a fost nevoit să estimeze dimensiunea Universului, bazându-se pe modelele existente în 

acea perioadă, aceasta nefiind însă singura problemă. De asemenea, să identifice o metodă de a 

lucra cu numere extrem de mari. În cele din urmă reușește să enunţe un număr egal cu 1 urmat de 

800 de milioane de zerouri, un număr extrem de mare.  

O lucrarea de care geniul era foarte mândru se numește „Despre sferă şi cilindru”, motiv 

pentru care ultima lui dorință a fost ca în mormântul lui să fie desenate cele două figuri geometrice. 
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Arhimede demonstrează că raportul dintre aria unei sfere şi cea a cilindrului circumscris este egală 

cu raportul dintre volumele celor două corpuri (şi anume exact 2/3). 

Arhimede, pe lângă matematician, fizician, astronom și înginer, a fost în un mare inventator! 

Deși Arhimede nu a inventat  catapultele, a reuşit să le perfecţioneze prin creşterea puterii şi 

eficienţei acestora.  De data aceasta, el a fost împins de la spate de războaie în care era implicată 

Siracuza: a dezvoltat o catapultă capabilă să arunce o piatră de peste 200 de kilograme spre navele 

inamice, cu scopul de a le deteriora. Știați că, se spune că tot Arhimede a creat şi catapultele bazate 

pe aburi? 

După părerea mea, una din cele mai mari invenții ale geniului a fost "Razele de căldură ale 

lui Arhimede", mai exact o tehnică de luptă. Se spune că, în timpul unui atac inamic asupra 

Siracuzei, Arhimede a folosit o lentilă convergentă pentru a direcţiona soarele spre navele inamice 

realizate din lemn. În concluzie, acest dispozitiv focaliza razele Soarelui spre corobii până când 

lemnul lua foc.  

Mari cuvinte, rostite și scrise de Arhimede, ce au rămas întipărite din istorie până în prezent 

sunt:  

„Daţi-mi o pârghie destul de lungă şi un punct de sprijin şi voi răsturna întreaga lume cu o singură 

mână.” 

„Un corp scufundat într-un lichid sau gaz este împins ascendent pe verticală cu o forţă egală cu 

greutatea volumului de lichid sau gaz dislocat.” 

„Nu deranjaţi cercurile mele!” 

„Daţi-mi un punct de sprijin şi pun pământul în mişcare.” 

„Poţi să-mi iei trupul, însă sufletul îmi aparţine.” 

„Cea mai scurtă distanţă dintre două puncte este linia dreaptă.” 

„Evrika! Am descoperit!” (Știați că, celebra exclamaţie a descoperirii unor lucruri noi a fost prima 

oara formulată de Arhimede?) 

 

 

 

Bibliografie: Arhimede, un mare învăţat al lumii antice - Scientia.ro 
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GIOVANNI CEVA 

 

Elev: Ciobanu Robert, Clasa VIII B 

Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad 
Profesor coordonator Doble Ileana 

 

Giovanni Ceva s-a născut la Milano, în data de 7 decembrie 

1647, și a decedat la data de 15 iunie 1734. El a fost un 

matematician, cunoscut pentru teorema din geometrie care îi poartă 

numele. 

El a urmat colegiul iezuit din Milano, iar studiile și le-a 

continuat la Universitatea din Pisa, iar după terminarea studiilor 

obține în 1686 un post de profesor la Universitatea din Mantova, 

unde rămâne până la sfârșitul vieții. 

Domeniul în care s-a implicat cu predilecție a fost 

geometria, însă acesta a studiat și unele chestiuni de mecanică, 

cum ar fi oscilația pendulului, hidraulica, dar și aplicații ale 

matematicii în economie. 

 

Teorema lui Ceva 

A fost descoperită, formulată și demonstrată în lucrarea “De lineis rectis se invicem 

secantibus statica constructio”, semnată de Givanni Ceva în anul 1678. 

Fie triunghiul ABC şi punctele D, E şi F situate pe dreptele BC, CA, respectiv AB, diferite de 

vârfurile A, B şi C. Dacă dreptele AD, BE şi CF sunt concurente, atunci are loc relația: 
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APLICAȚII       

        

1. Fie M mijlocul unui segment  AB,    MABC \  şi un punct D nesituat pe AB. Dacă N este 

mijlocul lui (CD), P este mijlocul lui (BD), Q este mijlocul lui (MN) şi R mijlocul lui (AC), 

demonstraţi că: 

              a) punctele  P, Q şi R sunt coliniare; 

              b) ,DTCRCTBR   unde    .PRCDT   

                                                                                                         (GMB – 2/2012) 

Soluţie. a) În MPABD : este l.m. ADMP || şi 
2

AD
MP  ;  în NRACD : este l.m. 

ADNR || şi 
2

AD
NR  , deci MPNR este paralelogram. MN şi PR sunt diagonale,  

Q este mijlocul lui (MN), deci Q este mijloc şi pentru (PR), rezultă că P,Q şi R sunt coliniare. 

b) BCD şi transversală R-T-P, rezultă din teorema lui Menelaus: 1
PB

DP

DT

CT

CR

BR
,dar 

                              
11 

DT

CT

CR

BR

PB

DP
, deci .DTCRCTBR   

 

 2. În triunghiul ABC se consideră un punct M pe latura (BC). Bisectoarea unghiului  AMC 

intersectează pe (AC) în E, iar bisectoarea unghiului  AMB intersectează pe (AB) în F. Dacă BE şi 

CF se intersectează  în  P, demonstraţi că dreptele  AM,  BE şi CF sunt concurente ( sau A, M şi P 

coliniare). 

 Soluţie. Aplicăm teorema bisectoarei în triunghiurile AMC, respectiv AMB şi obţinem: 
AM

MC

AE

EC
  

şi 
MB

AM

FB

AF
 .   

Deoarece 1
FB

AF

AE

EC

MC

MB
  )1( 

MB

AM

AM

MC

MC

MB
, rezultă, din reciproca teoremei lui Ceva, că 

dreptele AM, BE şi CF sunt concurente. 
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ŞIRUL LUI FIBONACCI 
 

Elev: Ana Covrig 
Clubul Copiilor Paşcani 
Profesor Irina Rotariu 

 

Printre infinitatea de șiruri existente în lumea matematicii, italianul Fibonacci a descoperit 

un șir de numere extraordinar de interesant: „0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 

987, 1597…”. Formula pe baza căruia se obține acest șir este una foarte simplă: 

Primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se obține aduându-le pe primele 

două: 0+1 = 1. Al patrulea se obține aduându-le pe al treilea cu al doilea (2+1=3). Al cincilea se 

obține aduându-le pe al patrulea cu al treilea (3+2=5), și tot așa, până la infinit. 

 

Numele adevărat al lui Fibonacci a fost Leonardo da 

Pisa, iar Fibonacci este o poreclă la care a ajuns el singur, 

prescurtând pe „filius Bonacci”, adică fiul lui Bonacci. Tot ce a 

învăţat Fibonacci despre numere cu ocazia călătoriilor sale, şi 

tot ce a mai descoperit el însuşi, a strâns în cartea sa pe care a 

numit-o „Liber abacei”.  

Fibonacci a terminat de scris această voluminoasă 

lucrare în anul 1202, într-o primă formă, dar până la noi nu a 

ajuns decât varianta a doua, apărută în anul 1228. Cartea 

cuprinde aproape tot ce se cunoştea pe vremea aceea din 

aritmetică şi algebră şi este ilustrată cu un mare număr de 

probleme. Una din ele este celebra „problemă a iepurilor de 

casă”. Iată enunţul şi rezolvarea problemei aşa cum le-a expus 

Fibonacci: „Câte perechi de iepuri se nasc într-un an dintr-o 

singură pereche de iepuri”.  

Pentru a afla câte perechi de iepuri se nasc într-un an, cineva a aşezat o pereche de iepuri 

într-un loc îngrădit cu zid, ştiind că după o lună, o pereche de iepuri aduce pe lume o altă pereche, 

iar iepurii încep să dea naştere la pui, de la vârsta de o lună. Deoarece prima pereche dă în prima 

lună descendenţi, perechea se dublează şi în această lună se obţin două perechi; dintr-acestea, o 

pereche, şi anume prima, va da descendenţi şi în luna următoare, astfel încât în luna a doua vor fi 

trei perechi; în luna următoare, două perechi vor avea descendenţi, astfel încât în luna a treia se mai 

nasc două perechi de iepuri şi numărul de perechi de iepuri din această lună este de 5.  

Dintr-acestea în aceeaşi lună vor avea urmaşi trei perechi, iar numărul perechilor de iepuri 

în luna a patra va fi de 8; apoi, cinci perechi vor da naştere la alte cinci perechi care adunate cu cele 

opt perechi constituie 13 perechi în luna a cincea; dintr-acestea, 5 perechi născute în această lună nu 

au descendenţi în aceeaşi lună, iar restul de 8 perechi vor avea descendenţi; în acest fel, în luna a 

şasea vor fi 21 perechi; acestea din urmă, plus 13 perechi care se vor naşte în luna a şaptea, fac 34 

perechi; adunate cu 21 perechi care se vor naşte în luna a opta, fac 55 perechi etc; raţionând în felul 

acesta obţinem că numărul de perechi produs dintr-o singură pereche, într-un loc îngrădit la sfârşitul 

unui an este de 377.  

Prin urmare, după socoteala lui Fibonacci, putem obţine următorul şir de numere: 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ... care este astfel format, încât fiecare din aceste numere se 

naşte din adunarea celor două numere precedente. De exemplu, 13 = 5 + 8, 89 = 34 + 55, 34 = 13 + 

21, 377 = 144 + 233. În cinstea lui Fibonacci, şirul de numere descoperit de el poartă numele de 

şirul lui Fibonacci.  

De şirul lui Fibonacci s-au ocupat mai mulţi matematicieni. Ei au găsit că numerele din 

acest şir au proprietăţi interesante şi atractive de care s-au legat o serie de probleme de matematică. 

Există multe fenomene naturale în care intervine şirul lui Fibonacci. Astfel, dispoziţia frunzelor pe 
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tijele unor plante, modul în care cresc fructele de brad etc, urmează aceeaşi regulă a numerelor din 

şirul lui Fibonacci.  

 

O proprietate curioasă a numerelor lui Fibonacci este că dacă împărțim un element al 

Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803. Acest lucru este valabil de la 

14-lea element în sus (233:144=1,61803, 377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de mare a fi acel 

număr din șir. În figura de mai jos puteți observa mai bine cum se obține acest rezultat de 

1,61083. 

 
 

Interesant este că între aceste rapoarte ale numerelor lui Fibonacci regăsim unul foarte apropiat de 

un celebru număr din antichitate şi care din timpuri imemorabile poartă denumirea de număr de aur: 

1,61803398875 ...  

Despre acest număr se ştie că între el şi inversul lui există o diferenţă de o unitate, adică:  
 

             
               

 

Este, de altfel, singurul număr pozitiv care se bucură de această particularitate. Dar nu 

pentru aceasta i se spune număr de aur. Istoria lui este alta. Arhitecţii Greciei antice, atunci când au 

ajuns la apogeul creaţiei lor, au găsit o anumită proporţie între dimensiunile golurilor uşilor şi 
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ferestrelor care, după părerea lor, a corespuns foarte bine cerinţelor esteticii. Aceste goluri se 

încadrează în dreptunghiuri la care înălţimea este de 1,618 ori mai mare ca lăţimea.  

Golurile pentru circulaţia oamenilor, a luminii şi aerului, tăiate în zidurile clădirilor după 

dreptunghiuri având un asemenea raport între laturi, s-au numit tăieturi de aur. Numărul care arată 

de câte ori o latură este mai mare decât cealaltă a devenit număr de aur. Incontestabil că 

monumentele clasice greceşti sunt de o frumuseţe şi armonie desăvârşită, dar de la crearea lor până 

în prezent s-au mai executat multe opere arhitectonice măreţe şi cu tăieturi în ziduri cu rapoarte 

foarte variate între dimensiuni şi totuşi foarte armonioase. Dar nici un număr corespunzător acestor 

rapoarte nu este număr de aur. 

 

Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri. În figura de 

mai jos este o reprezentare geometrică simplă, pornind de la un dreptunghi cu lăţimea de 34 cm şi 

lungimea de 55cm. În interiorul acestuia se desenează un pătrat care să aibă latura exact cât lățimea 

(de 34 de cm). În acest moment s-au format două figuri mai mici: un pătrat cu latura de 34 de cm și 

un dreptunghi cu lungimea de 34 de cm și lățimea de 21 cm (55-34). Repetăm procedeul și desenăm 

iarăși un pătrat în dreptunghiul mic abia format. De data această pătratul va avea ca latură 21 cm. În 

acest moment pe lângă acest nou pătrat a apărut și un alt dreptunghi și mai mic cu lungimea de 21 

cm și lățimea de 13 cm (34-21). Repetăm procedeul și vom obține alt pătrat cu latura de 13 cm și un 

dreptunghi și mai mic cu lungimea de 13 cm și lățimea de 8 cm. Și tot așa până când ajungem să 

desenăm ultimul pătrat care va avea latura exact de 1 cm și care va forma în celaltă parte tot un 

pătrat de 1 cm. 

 

 

Dacă am desena un arc de cerc din pătratul cel mai mic și l-am continua prin celălalt mai 

mare, și apoi prin următorul și tot așa, am obține o spirală. 

Dacă am încadra acest dreptunghi cu latura de 55 cm într-unul și mai mare cu latura de 89 

cm, iar pe acesta de 89 cm într-unul de 144 cm, și tot așa, atunci spirala obținută ar fi din ce în ce 

mai mare, dar ar urmări exact aceeași formulă. 
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Aplicabilitatea Șirului lui Fibonacci și a proporției phi în Univers este fascinantă. Acest 

raport (phi) poate fi găsit şi la alte plante ce prezintă forme în spirală, precum conurile de brad sau 

ananasul.  

Multe alte plante (precum trandafirii) au ca număr de petale un număr din seria lui Fibonacci 

(sau foarte apropiat de acesta). Locul ramificării multor specii de plante se produce la distanţe 

procentuale cu numerele şirului lui Fibonacci, deci conform rapoartelor de valoare constantă phi. 

 
 

Valurile mării iau forma unei spirale când se apropie de țărm și pot fi astfel reprezentate 

geometric pe baza numerelor 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 și 55. 

La fel și spiralele formate în galaxiile din Univers pot fi reprezentate grafic pe baza Șirului 

lui Fibonacci. 
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PITAGORA 
 
Elevi: Frăsineanu Maria Amelia, Olteanu Ana Maria 

Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” Ploiești 
Profesor Îndrumător: Iancu Valentina 

 

  Pitagora a fost un filosof și matematician grec, originar din insula 

Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la baza întregii realități 

teoria numerelor și a armoniei. A fost și conducătorul partidului 

aristocratic din Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. 

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de 

înmulțire, care îi poartă numele. 

          Pitagora a fost un mare educator și învățător al spiritului grecesc și 

se spune că a fost și un atlet puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, 

filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și comandanților militari. 

          Pitagora era ionian, originar din insula Samos, dar a emigrat la 

Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea 

dintîi școală italică a Greciei antice.Pitagora pare să nu fi scris nimic.  

           Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni tot prin teoria armoniei numerice. Astfel, 

diferențele dintre sunete le apar ca raporturi numerice, sunetele muzicale fiind astfel determinabile 

matematic. Pitagora credea că sufletul este pur și nevinovat, dar se află închis în trup ca într-un 

mormânt.  Pitagoreicii au încercat explicații numerice inclusiv în concepția despre suflet. Sufletul 

este definit ca acordul sau armonia dintre diferitelor sale facultăți, această armonie fiind la rândul ei 

exprimabilă numeric. 

TEOREMA LUI PITAGORA 

          Teorema lui Pitagora este parte  componentă a  unităţii de  

învăţare relaţii metrice  în  triunghi  dreptunghic.  Ea completează  

cunoştinţele  necesare pentru rezolvarea triunghiului dreptunghic şi are 

la bază teorema catetei  şi teorema înălţimii învăţate în lecţiile 

precedente. Această teoremă se atribuie filozofului  şi 

matematicianului grec Pitagora.  

          Tradiţia îi atribuie  descoperirea  teoremei geometrice şi a  tablei 

de înmulţire, care îi poartă  numele. Din studiul numerelor,  

pitagorienii  au   conceput   numerele figurative, numerele  perfecte, numerele  amiabile,  au definit 

numere   pare şi impare,  au studiat  media   aritmetică, geometrică şi armonică. 

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

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

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

   

 IPOTEZA RIEMANN 

•  Ipoteza Riemann, formulată pentru prima oară de Bernhard Riemann în 1859, este una din 

cele mai celebre și mai importante probleme nerezolvate din matematică. A rămas o 

întrebare deschisă timp de aproape 150 de ani, deși rezolvarea ei a atras eforturile 

concentrate ale multor matematicieni. Ipoteza Riemann (IR) este o conjectură privitoare la 

distribuția zerourilor funcției zeta Riemann δ(s). Funcția zeta Riemann se definește pentru 
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toate numerele complexe s ≠ 1. Aceasta ia valori reale, pentru orice numar > 1 (suma seriei, 

prin care este definita, fiind infinit, pentru orice numar <=1). Ipoteza Riemann privește 

rădăcinile netriviale și afirmă că: 

• Partea reală a oricărei rădăcini netriviale a funcției zeta Riemann este .Deci zerourile 

netriviale ar trebui să se afle toate pe așa-numita dreaptă critică cu t număr real și i unitatea 

imaginară. Ipoteza Riemann este una din cele mai importante probleme din matematica 

contemporană, în principal pentru că s-a demonstrat că un mare număr de alte rezultate 

importante sunt adevărate dacă ipoteza Riemann este adevărată.  

 

 

ERNEST ABASON 

          Ernest Abason (1897 - 1942) a fost un matematician şi inginer 

constructor român. Născut la Bucureşti, unde şi-a făcut toate studiile, inclusiv 

cele universitare. Licenţiat în matematică (1920), inginer constructor (1921), 

doctor în matematică (1926), teza de doctorat de domeniul ecuaţiilor integrale, 

urmând exemplul lui Traian Lalescu, al cărui elev a fost .A făcut parte din 

Direcţia Generală a Apelor din M.L.P. Membru al Soc. G. M. (1922), prof. 

definitiv la Catedra de Geometrie Descriptivă pe lângă Şc. Politehnică din 
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Bucureşti. A fost înlăturat din învăţământ pe considerente politico-rasiale (1940).  

          Activitate ştiinţifică: Cercetări în domeniul ecuaţiilor integrale, elemente de analiză 

matematică aplicată în electricitate şi electromecanică, în domeniul seriilor de puteri periodice, 

analiză armonică a funcţiilor periodice. A scris o serie de manuale pentru învăţământul secundar şi 

tratate pentru învăţământul superior, a publicat memorii şi articole în diferite reviste de specialitate.  

       Scrieri  

• 1925, 1926, 1931: Curs de matematici generale; 

• Geometrie descriptivă pentru elevii Școlii Politehnice. 

• 1933: Elemente de mecanică. 

 

 

 

PROBLEME CELEBRE          

 

           Cele trei probleme celebre ale antichității, rămase încă nerezolvate, sunt probleme de 

construcție geometrică ce trebuiau să fie rezolvate doar cu rigla și 

compasul. Ele sunt: 

• Cuadratura cercului  

• Dublarea cubului 

• Trisecțiunea unghiului 

          Cele șapte probleme ale mileniului II, stabilite de Clay 

Institute din Cambrige, Massachussetts, sunt următoarele: 

• P versus NP 

• Conjectura lui Hodge 

• Ipoteza Riemann 

• Existența "golului de masă" Yang-Mills 

• Problema de existență Navier-Stokes 

• Conjectura lui Birch-Sinnerton-Dyer 

• Conjectura lui Poincaré - singura rezolvată. 
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VIATA UNEI MARI FEMEI MATEMATICIAN 

ÉMILIE DU CHÂTELET 

 

Elev: Ghelbere Răzvan Valeriu,  

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” , Tg-Jiu 
Profesor îndrumător: Giorgi Victoria 

 

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 

marchiză du Châtelet, cunoscută sub numele de Émilie du 

Châtelet, a fost o matematiciană și fiziciană franceză în 

perioada iluminismului. Este una dintre primele femei care 

aveau cunoștințe profunde de matematică și fizică și care a 

întreținut relații cu personalități de seamă 

ca Voltaire, Bernoulli, Leonhard Euler, Réaumur. Cea mai 

importantă contribuție personală este traducerea în limba 

franceză a lucrării lui Isaac Newton, “Principia 

mathematica”. 

Émilie du Châtelet s-a născut la Paris, fiică a lui 

Louis Nicolas Le Tonnelier, baron de Breteuil, și a lui 

Gabrielle-Anne de Froulay. În casa părinților săi din Paris, 

Émilie a avut posibilitatea să vină în contact cu 

personalități importante ale epocii, ca Bernard le Bovier de Fontenelle, unul din precursorii 

iluminismului, sau cu poetul Jean-Baptiste Rousseau. Din partea tatălui a primit o educație clasică, 

puțin obișnuită pentru tinerele fete din acel timp. În afara limbii latine, a învățat și limba 

greacă veche, precum și limba germană. Dotată cu aptitudini muzicale, a învățat să cânte 

la clavecin și să interpreteze arii din opere. Prezentată la Versailles la vârsta de șaisprezece ani, se 

lasă cucerită de plăcerile și extravaganțele vieții de la curtea regală. Cu marchizul de Guébriant și 

cu mareșalul de Richelieu are primele aventuri amoroase.  

Pe 12 iunie 1725 este căsătorită cu Florent Claude, marchiz du Châtelet, guvernator regal al 

localității Semur-en-Auxois. Aici îl întâlnește pe matematicianul de Mézières, care îi trezește 

pasiunea pentru matematică. În anul 1730 se întoarce la Paris. Marchizul du Châtelet, prins în 

ocupațiile carierei militare, îi acordă multă libertate, de alfel obișnuită în căsniciile familiilor 

nobiliare din timpul "Regenței". Émilie are câteva aventuri de scurtă durată, printre altele cu 

matematicianul Alexis-Claude Clairaut și cu astronomul Pierre Louis Maupertuis. 

În 1733, Émilie îl cunoaște pe Voltaire, care îi devine amant. Voltaire era în dizgrație, 

Émilie îl adăpostește în castelul din Cirey-sur-Blaise din Champagne: el era în vârstă de 39 de ani, 

ea împlinise 27 de ani. Legătura lor avea să dureze cincisprezece ani. Dintre toți amanții săi, 

Voltaire a avut cea mai mare influență asupra ei, încurajând-o să-și aprofundeze cunoștințele 

de fizică și matematică, pentru care îi recunoștea aptitudini deosebite, considerând-o superioară lui 

însuși în aceste domenii. Voltaire a fost acela care a îndemnat-o să traducă operele lui Newton și a 

făcut-o să devină conștientă de libertatea de a gândi prin ea însăși. În castelul din Cirey au construit 

un laborator, unde au făcut diverse experiențe în domeniul opticei și asupra vidului. Într-una din 
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mansarde au improvizat un teatru, în care se jucau unele din piesele lui Voltaire. Cirey devine un 

loc de întâlnire al literaților, al oamenilor de știință și matematicienilor. 

Noțiunea de "om de știință" nu exista în acel timp, dar tocmai acest calificativ o caracteriza 

pe Émilie de Châtelet. În 1737 redactează o lucrare întitulată "Dissertation sur la nature et la 

propagation du feu", care va fi publicată de Academia Franceză în anul 1744, lucrare bazată pe 

cercetările ei asupra naturii focului, în care anticipează ceea ce numim astăzi radiație infraroșie. În 

cartea sa "Institutions de Physique", prezentată ca o revistă a ideilor noi în fizică și filosofie, 

încorporează și caută să reconcilieze ideile complexe ale principalilor gânditori din epoca 

respectivă. În această lucrare, ea combină teoriile lui Leibniz și observațiile practice ale lui Willem 

's Gravesande pentru a arăta că energia unui obiect în mișcare nu este proporțională 

cu produsul masei cu viteza obiectului în mișcare, așa cum bănuiseră până atunci Newton și alți 

fizicieni, ci cu pătratul vitezei: E ∞ mv². Deși principiile demecanică clasică expuse de Émilie du 

Châtelet nu pot fi comparate cu conceptul lui Albert Einstein asupra masei și vitezei, care derivă din 

faimoasa sa ecuație: E = mc², mulți biografi și istorici moderni văd totuși o corespondență între cele 

două ecuații. Trebuie totuși precizat că, din punctul de vedere al fizicei moderne, principiul expus 

de Émilie du Châtelet este corect în ceea ce privește energia cinetică înmecanica clasică, dar nu 

poate fi corelat cu echivalența masă-energie din concepția lui Einstein. 

 

Între anii 1744 și 1748, petrece cel mai mult timp la Versailles, împreună cu Voltaire, care 

era din nou primit la curtea regală. În anii 1748-1749 sunt invitați de mai multe ori de 

către Stanisław Leszczyński, fost rege al Poloniei, aflat în exil la castelul Lunéville din Lorena. Aici 

are o legătură cu unul din curteni, poetul Jean François de Saint-Lambert. Émilie rămâne 

însărcinată, continuă însă să lucreze cu asiduitate la traducerea "Principiilor..." lui Newton, asistată 

de matematicianul Alexis Clairaut. La începutul lunii septembrie 1749 dă naștere unei fetițe, se 

îmbolnăvește însă de febră puerperală și încetează din viață pe 10 septembrie 1749. Este 

înmormântată în biserica parohială Saint-Jacques din Lunéville. 

 

     Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Émilie_du_Châtelet 
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  PROBLEMA PIESEI DE 5 LEI A LUI ŢIŢEICA 
 

Elev: Grigore Giorgiana Clasa XI A  Electronică, 
Colegiul Tehnic „Ion Mincu „Timişoara 
Coordonator    prof. Mocanu Livia 

 

Despre Ţiţeica s-a scris în decursul vremii mult; 

matematician şi pedagog român, profesor la Universitatea şi la 

Şcoala Politehnică din Bucureşti, membru al Academiei Române şi 

al mai multor academii străine, doctor honoris causa al 

Universităţii din Varşovia, un nume ce va rămâne peste veacuri în 

analele matematicii româneşti. 

Elev eminent, cu reale înclinaţii spre ştiinţele exacte, 

Gheorghe Ţiţeica a fost repede remarcat de dascălii săi, atât de cei 

de la liceul din Craiova, cât şi de cei de la Universitatea din 

Bucureşti, unde a fost sfătuit să urmeze un doctorat la Paris. Acolo, alături de savanţi ai vremii, l-a 

avut profesor şi pe Jean Gaston Darboux, care i-a deschis pasiunea către geometrie, în special către 

geometria diferenţială, pasiunea care l-a urmat întreaga viaţă 

Fie problema: 

1.Trei cercuri egale au un punct comun.Cercul care trece prin celelalte trei puncte în care cercurile 

se intersectează două câte două este egal cu cercurile date. 

Notă.. Problema se numeşte “Problema piesei de 5 lei a lui Ţiţeica”, deoarece acest ilustru 

matematician a descoperit enunţul desenând nişte cercuri cu o monedă de 5 lei- egale deci.[2] 

 

Cum gândim? 

Cercul al patrulea este cercul circumscris triunghiului M1M2M3.  

ABC este  în mod evident în relaţie de asemănare sau chiar de congruenţă cu triunghiul M1M2M3. 

(Fig.6) 

Ce putem spune despre cercul circumscris triunghiului ABC?  

Ideea: 

Punctul M este comun celor trei cercuri congruente. Ce rezultă de aici? 

Soluţia: MA=MB=MC pentru că sunt raze ale unor cercuri congruente, de unde rezultă că cercul 

circumscris triunghiului ABC este congruent cu cele trei cercuri date.  



44 

 

 

 

Dacă putem demonstra că triunghiurile M1M2M3 şi ABC sunt congruente, atunci şi cercurile 

circumscrise lor sunt congruente. O cunoscută proprietate a cercurilor secante ne arată că (AC) este 

mediatoarea lui (M1M) şi reciproc, (AB) este mediatoarea lui (M2M) şi reciproc iar (BC) este 

mediatoarea lui (M3M) şi reciproc. Rezultă că (B’C’) este linie mijlocie atât în ABC  cât şi în 

21MMM  , de unde 21''2 MMBCCB   . Analog se arată  31''2 MMABBA   şi 

32''2 MMACCA   .   

 

 

Problema 2. 
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     Fie ABC şi P un punct oarecare. Araţi că dreptele care unesc mijloacele segmentelor (AP), 

(BP) şi (CP) cu mijloacele laturilor opuse sunt concurente. 

 

Cum gândim?  

Avem mijloacele a şase segmente. Ar fi util să folosim proprietăţile liniei mijlocii? (Fig.7) 

Ideea: 

Vrem să arătăm că (A’A”), (B’B”) şi (C’C”) sunt concurente. 

Să considerăm patrulaterul B’C’B”C” , în care (B’B”) şi (C’C”) sunt diagonale. 

Soluţie: 

(B’C’) este linie mijlocie în ABC , iar  (B”C”) este linie mijlocie în PBC ,  de unde rezultă că 

B’C’B”C” este paralelogram, aşadar P’ este mijlocul comun al segmentelor (B’B”) şi (C’C”). 

Analog se arată că P’ este mijlocul comun al segmentelor (A’A”) şi (C’C”).    

nt concurente şi congruente.  

 

Note bibliografice 

[1] E. Rusu, Matematica ȋn liceu –probleme de metodică, E.D.P., 1970. 

[2] E. Rusu, Cum gȃndim şi rezolvăm 200 de probleme, E. Albatros, 1972. 

[3] T. Bîrsan, Variaţiuni pe tema dreptei lui Euler şi a cercului celor nouă puncte, Rev. R  

[ 4] G. Chi r ca  C â t ev a  p ro b l em e  c l as i ce  de  geo me t r i e  
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ALBRECHT DÜRER ŞI MATEMATICA 

 

Elev: Iacob Sebastian - clasa a X-a 

Școala Profesională Holboca, jud. Iaşi 
Îndrumător: prof. Otilia Pîntea 

 

Albrecht Dürer a fost un pictor german celebru, creator de gravuri, una din personalitățile de 

seamă ale artei. Opera sa a fost influenţată puternic de 

ideile  Renașterii, Umanismului și ale Reformei  şi a exercitat 

o deosebită influență asupra artiștilor germani și olandezi de mai 

târziu. Cu cele 350 de gravuri în lemn și 100 gravuri în cupru, 

Dürer a contribuit în mod hotărâtor la dezvoltarea gravurii ca 

formă de artă. Albrecht Dürer  a fost o personalitate 

multilaterală a epocii sale; s-a ocupat nu numai de artă, ci și 

de matematică, mecanică și literatură. S-a format sub influența 

umaniștilor din orașul natal, dar și din Țările de Jos și Italia, 

unde a făcut diverse călătorii. Operele sale reflectă tendința spre 

progres a societății germane, lupta de clasă din perioada 

Reformei și a Războiului Țărănesc German. 

Viața și opera. Albrecht Dürer s-a născut la 21 mai 1471 în Nürnberg; era al treilea fiu din cei 

18 copii ai lui Albrecht Ajtósi Dürer. Tatăl său era giuvaergiu, meserie pe care ar fi dorit să o 

transmită și fiului său, dar ânărul Albrecht are mai degrabă înclinații spre desen, lucrează 

pe pergament și încearcă primele sale gravuri. Între anii 1486 și 1490 își face ucenicia în atelierul 

pictorului și gravorului Michael Wolgemut. Conform obiceiului german din epoca medievală, 

începând cu anul 1490, Albrecht Dürer întreprinde călătorii prin diverse centre (Strasbourg, 

Colmar și Basel), pentru a învăța de la alți maeștri ai vremii. În 1494 se căsătorește cu Agnes Frey, 

dintr-o familie burgheză înstărită din Nürnberg. 

Prima călătorie în Italia. În octombrie 1494, pleacă pentru 

prima dată în Italia, la Veneția, unde studiază operele maeștrilor 

din secolul al XV-lea și copiază gravurile în cupru ale 

lui Andrea Mantegna. Întors la Nürnberg, își deschide 

în 1497 propriul atelier. Din această perioadă datează operele 

sale „Apocalipsa”, o serie de gravuri în lemn, „Fiul pierdut”, 

gravură în cupru, 1498, „Autoportret”, aflat la Muzeul Prado din 

Madrid și autoportretul din 1500, care sugerează chipul lui Iisus.  

Un punct culminant din această perioadă îl reprezintă cele 

trei gravuri în cupru, „Cavalerul, Moartea și 

Diavolul”, 1513, „Sfântul Hieronimus”, 1514 și „Melancolia 

I”, 1514.  Dürer a executat mai multe opere din însărcinarea 

împăratului Maximilian I şi a urmașului său, împăratul Carol 
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Quintul, care îi acordă şi o serie de privilegii. Albrecht Dürer moare la Nürnberg, pe 6 aprilie 1528, 

cu puțin timp înainte de a împlini 57 de ani.  

Contribuții științifice. Albrecht Dürer s-a ocupat și de matematică. Astfel, a întocmit un îndrumător 

pentru măsurarea cu rigla și compasul. A descris curba scoică și o generalizare a concoidei lui 

Nicomede. A prezentat construcția spiralelor cu compasul, a descris epicicloida şi s-a ocupat de 

construcția poligoanelor regulate. 

Melancolia, gravură de Albrecht Dürer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările lui Dürer se adresează nu numai pictorilor, ci 

și arhitecților, învăţându-i construcția figurilor 

geometrice, iar regulile stabilite sunt însoțite de demonstrații riguroase. 

Pătratul magic al lui Albrecht Dürer. Pătratul magic al lui Albrecht Dürer, gravat în opera 

sa Melancolía este considerat primul pătrat magic dintr-o operă de artă. În pătratul magic de ordin 

patru, se obține constanta 34 pe toate rândurile, coloanele, diagonalele principale și în cele patru 

submatrici de ordinul 2 în care se poate împărți pătratul; cifrele centrale ale ultimului rând sunt 15 şi 

14,  1514 fiind anul creației operei. În matematică, un pătrat magic de ordinul n este o aranjare de n² 

numere într-un pătrat, în așa fel încât toate numerele n din aceeași coloană, rând sau diagonală să 

dea, adunate,  aceeași constantă. Un pătrat magic conține întregii de la 1 la n². Pătrate magice există 

pentru toate numerele n ≥ 1,  în afară de n = 2. Cel mai mic caz de pătrat magic este de ordinul 3. 

 

 

 

 

16 3 2 13 
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9 6 7 12 

4 15 14 1 

4 9 2 

3 5 7 
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În China antică, se cunoșteau pătratele magice încă din mileniul al III-lea î.Hr. Legenda spune 

că, într-o bună zi, s-a revărsat un râu; oamenii, înfricoșați, au încercat să aducă o ofrandă zeilor 

râului Lo pentru a-i calma furia. Totuși, de fiecare dată când făceau aceasta, apărea o broască 

țestoasă care încercuia ofrandele fără să le accepte, până când un băiat şi-a dat seama de numerele 

care erau scrise într-un pătrat pe carapacea ei și așa au putut să ofere zeului cantitatea cerută (15) și 

să readucă apele la nivelul lor. Au cunoscut aceste pătrate și indienii, arabii, egiptenii și grecii, care 

le-au atribuit proprietăți astrologice și divine. Așa cum spune filosoful roman Cornelius Agrippa, 

pătratul de ordinul trei, cu suma numerelor 15, era consacrat zeului Saturn, cel de ordin patru (cu 

suma 34) lui Jupiter, cel de cinci (cu suma 65) lui Marte, cel de șase (111) Soare, cel de șapte (175) 

lui Venus, cel de opt (260) lui Mercur și cel de nouă (369) Lunii. Introducerea pătratelor magice în 

occident se poate atribui lui Emanuel Moschopoulos, care, în secolul al XVI-lea, a explicat câteva 

metode pentru a le construi. Mai târziu, studiul proprietăților acestor pătrate a atras atenția unor 

mari matematicieni, care au dedicat acestui subiect studii însemnate, cu toată inutilitatea practică a 

pătratelor magice. Printre ei, matematicienii Fermat, Pascal, Leibnitz,  La Hire, Saurin, Euler. Nici 

un matematician nu a putut să reziste farmecelor pătratului magic. 

 

 

 

 

 

 

 

Monograma lui Dürer (1498)                                    Albrecht Dürer, Mâini rugătoare (1508) 

 

 

Bibliografie 
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INEGALITĂȚI GEOMETRICE ȘI 

TRIGONOMETRICE 
 

      Elevi: Petrovici Alexandru, Tismănar Ionuț,clasa a XII-a 
     Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara, jud. Timiş 
    Prof. îndrumător: Badea Brigitte  

 

Demonstrarea unor inegalități constituie o parte interesantă a aplicațiilor din matematică, 

uneori fiind necesare corelații multiple între diverse cunoștințe teoretice, inclusiv din ramuri diferite 

ale matematicii, pentru rezolvarea acestora. Deși noi am studiat mai mult inegalitățile la algebră, 

acestea se întâlnesc și în geometrie sau trigonometrie. 

În lucrarea de față ne propunem să prezentăm trei inegalități (una geometrică și două 

trigonometrice) pe care le considerăm interesante și în ale căror demonstrații intervin cunoștințe 

diverse din matematică, inclusiv din algebră.  

 

1)  În orice triunghi ABC are loc inegalitatea:  

           ctg
2
A + ctg

2
B + ctg

2
C ≥ 1 

Demonstraţie: 

Vom arăta în prealabil că au loc relațiile : 

(1)            xy + xz + yz ,  x,y,z  R 

(2)  tg A + tg B + tg C =  tg A · tg B · tg C . 

   +  +  ≥ x· y+ x ·z +y· z      

        +  +  - x ·y - x ·z - y z ≥ 0 |·2       

      2  +2  +2  -2xy-2xz-2yz ≥ 0     

        -2 xy +   +  - 2 yz +  +  -2 xz+    ≥ 0      

            +      +       ≥ 0  adevărat,    x,y,z   R 

    Relația (1) este adevărată. 

     tg A+tg B+tg C= tg A+tg B+tg(π - (A+B))=tg A+tg B-tg (A+B)= 

 

= tg A+tg B - 
       

        
 (tgA+tgB)(  

 

        
)   

 

= (tg A+tg B)·
          

        
   tg A·tg B  

       

        
  

 

=   tg A·tg B·tg(A+B) =   tg A tg B tg ( π - C) = 

=   tg A·tg B·(- tg C) = tg A·tg B·tg C . 
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Deci şi relația (2) este adevărată în orice triunghi ABC.  

 

Din (2) =>  
 

    
 + 

 

    
 + 

 

    
 

 

            
 |·ctg A·ctg B·ctg C  => 

 

   ctg B·ctg C+ctg A·ctg C+ctg A· ctg B=1  

 

Fie  x = ctg A, y = ctg B, z = ctg C.   Din(1) =>   

 

    g     g     g     ctgActgB + ctgBctgC + ctgActgC = 1 .  

  

2)  Într-un triunghi dreptunghic isoscel se înscrie un triunghi dreptunghic isoscel.  

Raportul dintre aria triunghiului înscris și aria triunghiului inițial este mai mare sau 

egală cu   
 

 
  .  Când se obține egalitate?  

Demonstrație: 

Fie triunghiul ABC ,        
 

 
 ,  AB = AC = l .  Se consideră două cazuri: 

i)  Vârful unghiului drept al triunghiului înscris este pe ipotenuză   (figura 1). 

 Fie triunghiul MNP,  M   [BC] , N   [AC] , P  [AB] ,         
 

 
 ,  [MN]   [MP] . 

Se notează α = m(<CMN) și β =   ( <BMP), α+β = 
 

 
 .  Aplicând teorema sinusurilor în 

triunghiurile  CMN  și  MBP se obține : 

  

   
 

 

 = 
  

     
 

 
   

 
  

   
 

 

 
  

     
 

 
   

 
  

    
   

 

    ; 

 

MN = MP =  
 

    
   

 

      
    

    
 

   

  
 

 

     
   

 

 
 

 
 

 

 
  .   

 

ii)  Vârful unghiului drept al triunghiului înscris este pe o catetă (figura 2).  

M   [AC], N   [AB], P   [BC].  Notând α =   (    ) ,   =   ( AMN)   se obține  

 
  

   
 

 

 = 
  

     
 

 
   

     sau   MP = 
  

          
  și  MN  

  

    
 .  

 

Rezultă  MP = MN = 
 

          
   și    

    

    
 = 

   

  
 = 

 

             
.  
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Fie   = arctg2 . Atunci tg  = 2 , cos   = 
 

√ 
  și  2sin α + cos α = 

         

    
 = √  cos (α –  ). 

 

Rezultă   
    

    
 = 

 

             
  

 

 
 .   

 

Observație:   

Egalitatea se obține pentru  α = λ  ceea ce conduce la      
  

  
 

 

 
        

  

  
 

 

 
        

  

  
 

 

 
 . 

 

 

               B                                                                        B   

 

                                               M           

          P                                                                         P                        N                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        M             

                                                                      

            A                               N                      C                A        M                                           C 

                              (Figura 1)                                                     ( Figura 2)            

                

3)  Dacă în triunghiul ABC ,   ( ̂)     ̂  
 

 
  atunci  tg 

 

 
 + tg 

 

 
   .  

 Demonstrație:  

0 
       ̂          ̂  

 
  

 

 
 ,   0  

     ̂

 
   

 

 
 ,    0 < 

    ̂

 
  

 

 
.  

Atunci tg 
   

 
    sau   

  
 

 
 

 

 

    
 

  
    

 

 

    .  

 

Bibliografie :  
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ION BARBU - MATEMATICIAN SI POET CELEBRU 
 
Elevi:Cojocaru Denisa;Otelea Cristina 
Scoala Gimnaziala "Vintila Bratianu" 
Prof.  Sofronie Cornelia 

 

 Ion Barbu pe numele sau adevarat Dan Barbilian  (n. 18 

martie 1895, Câmpulung-Muşcel, d. 11 august 1961, Bucureşti) , 

poet şi matematician român, poate  unul dintre cei mai 

importanţi poeţi români interbelici, reprezentant al 

modernismului literar românesc, a fost unicul fiu al 

magistratului Constantin Barbilian şi al Smarandei (n. 

Soiculescu), fiica de procuror. Pseudonimul care l-a facut 

celebru în poezie este, de fapt, numele originar al familiei, 

transformat printr-o latinizare curentă 

 Studiile elementare şi gimnaziale le face la Câmpulung, 

Damineşti, Stâlpeni, Piteşti. Urmează liceul la Bucureşti. 

Demonstrează deosebite aptitudini de matematician. După ce-şi 

i-a licenţa (1921) obţine o bursă pentru doctorat în Germania. Talentul său matematic se manifestă 

încă din timpul liceului, elevul Barbilian publică remarcabile contribuţii în revista Gazeta 

matematică. Tot în acest timp, Barbilian îşi dezvoltă şi pasiunea pentru poezie. Între anii 1914-1921 

studiază matematica la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, studiile fiindu-i întrerupte de perioada în 

care îşi satisface serviciul militar în timpul Primului Război Mondial. Cariera matematică continuă 

cu susţinerea tezei de doctorat în 1929. Mai târziu participă la diferite conferinţe internaţionale de 

matematică. În 1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. 

Publică diferite articole în reviste matematice.  

 În anul 1919, Dan Barbillian începe colaborarea la revista literară Sburătorul, adoptând la 

sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului său, Ion Barbu. În 

timpul liceului îl cunoaşte pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin una din cele 

mai lungi şi mai frumoase prietenii literare.  Debutul său artistic a fost declanşat de un pariu cu 

Tudor Vianu. Plecaţi într-o excursie la Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui 

Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii, argumentând că spiritul artistic se află în fiecare. Din 

acest "pariu", Dan Barbilian îşi descoperă talentul şi iubirea faţă de poezie. Dan Barbilian spunea că 

poezia şi geometria sunt complementare în viaţa sa: acolo unde geometria devine rigidă, poezia îi 

oferă orizont spre cunoaştere şi imaginaţie. 

 Criticul şi prietenul său Tudor Vianu îi consacră o monografie, considerată a fi cea mai 

completă până în ziua de azi. Una din cele mai cunoscute poezii a autorului, După melci, apare în 

1921 în revista Viaţa Românească. Tot în acest an pleacă la Göttingen (Germania) pentru a-şi 

continua studiile. După trei ani, în care a făcut multe călătorii prin Germania, ducând o viaţă boemă, 

se întoarce în ţară.  
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 Ion Barbu, care nu s-a rezumat niciodată să fie un simplu poet descriptiv, nu se dezminte nici cu 

După melci, deşi aici îl surprindem că se pierde mai mult decît oriunde în amănunte exterioare.  

 

 Din poemele fabulative cu elemente de figuraţie din natură, capodopera rămîne însă Riga 

Crypto şi lapona Enigel, balada închipuită de Ion Barbu ca zisă de un menestrel, “la spartul nunţii, 

în cămară". Asistăm de astă dată la o dramă lirică, a cărei desfăşurare are loc în lumea vegetală a 

climatului boreal, implicînd erosul în forma unei conjuncturi extraordinar plasticizate. Povestea 

nefericitului Crypto, “regele-ciupearcă", este cîntată cu o gingăşie plină de gravitate. Pradă 

dragostei pentru mica laponă Enigel, oprită într-un popas de noapte în poiana sa de muşchi, în 

drumul cu renii spre păşunile de mai la sud, Crypto o îmbie să rămînă acolo, “în somn fraged şi 

răcoare", departe de soarele de care el se simte despărţit, prin “visuri sute, de măcel". 

Semnificativele versuri ale răspunsului, cu care Enigel îi respinge rugămintea, pentru că aspiră cu 

întreaga ei natură la solavitate, ne dau o imagine a nordului, hibernând cu cultul soarelui în suflet, 

de o putere expresivă adânc memorabilă. 

 Principiul, pe care se structurează arta poetică a lui Ion Barbu, în ultima etapă de 

manifestare a evoluţiei sale apare enunţat, aproape programatic, în versurile din bucata Joc secund 

într-un stil care ajunge să-fie caracteristic întregului ciclu, greu de descifrat prin natura excesiv 

sintetică a formulării, prin subiectivismul cu,totul arbitrar al analogiilor create, prin discontinuitatea 

imaginilor, prin opţiunea pentru cuvântul rar sau de specialitate matematică şi uneori chiar prin 

tendinţa de a se da cuvintele în context un alt sens decît acel pe care îl au în uzul comun. 

 

 La 11 august 1961, moare la spitalul “Vasile Roaită" din Bucureşti, bolnav de cancer la 

ficat. 

 

Bibliografie: internet,https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Barbu  
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INFLUENŢA FACTORULUI MODĂ ASUPRA 

ELABORĂRII COLECŢIILOR DE MODELE 

ECONOMICE 
 

Elevi: Bucur Marian-Laurenţiu, Dobre Ion 
Şcoala: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 
Îndrumător: prof. Andrei Doina 

 

1. Introducere 

Este cunoscut faptul că produsele de îmbrăcăminte sunt acceptate de utilizatori dacă 

înglobează însuşiri (funcţionale, ergonomice, sociale, estetice, de exploatare, economice etc.) care 

răspund concret necesităţilor acestora. În acelaşi timp este unanim recunoscută de specialiştii în 

domeniu ideea că aceste componente ale calităţii produselor de îmbrăcăminte, în mare măsură se 

decid în etapa de concepere a noilor modele de îmbrăcăminte. Din acest motiv, satisfacerea 

cerinţelor reale ale consumatorilor cu produse de calitate presupune o strânsă colaborare a unui grup 

larg de specialişti: artişti plastici, designeri, ingineri proiectanţi şi tehnologi, psihologi, economişti 

etc. În acelaşi timp, stabilirea corectă a produselor ce vor intra în fabricaţie la un moment dat 

constituie un factor important al eficienţei produselor şi se concretizează prin execuţia acelor 

produse care să răspundă tendinţei modei la acel moment. 

Moda, referitor la îmbrăcăminte, este un fenomen complex, cu implicaţii psiho-sociale, 

economice, culturale, estetice şi reprezintă un factor dinamizator pentru producătorul de confecţii. 

Nu toate modelele create la un moment dat devin moderne iar durata lor de viaţă este de asemenea 

diferită. Desfacerea rapidă a noilor modele, deci acceptarea acestora de către beneficiari, este 

rezultanta unui număr mare de factori în rândul cărora preţul de cost al produsului ocupă un loc 

însemnat. Condiţia esenţială în acest sens, utilă atât producătorului cât şi beneficiarului, o reprezintă 

realizarea unor modele economice. Conţinutul termenului de model economic este dependent în 

mare măsură de cheltuielile materiale, ponderea acestora în preţul de cost al produselor de 

îmbrăcăminte ajungând până la 80-85 %, iar în cazul produselor din blană naturală până la 90 %.  

Timp îndelungat resursele economiei de materii prime au fost identificate numai în tehnicile 

şi tehnologiile aplicate în sala de croit. Astăzi este cunoscut faptul că rezerve mari de economie de 

material şi manoperă se pot obţine numai dacă din etapa de elaborare modelul este gândit a fi 

economic. Un rol important în acest sens îi revine creatorului şi proiectantului care trebuie să 

aleagă, la elaborarea noilor modele, cele mai adecvate rezolvări constructive ale detaliilor, părţilor 

şi ale produsului în ansamblu, care să determine cheltuieli constructive şi tehnologice minime, să 

permită aplicarea celor mai perfecţionate tehnologii de execuţie. 

 

2. Modalităţi de apreciere a modelelor economice 

După cum se ştie, partea importantă a normelor de consum de ţesătură în îmbrăcăminte este 

reprezentată de suprafaţa însumată a reperelor şi elementelor din care este alcătuit produsul. De 

aceea formele şi dimensiunile acestora trebuie să se încadreze în tendinţele modei la un moment dat 
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dar, în acelaşi timp, trebuie să conducă la utilizarea raţională a bazei de materii prime. În acest 

context, este important să se poată aprecia cât mai corect consumurile materiale într-o etapă 

anterioară procesului efectiv de proiectare constructivă a unui nou model, atunci când se mai poate 

interveni fără a se diminua şi componenta estetică a produsului. 

Există posibilitatea de evaluare a economicităţii modelelor cu următorii indicatori: consumul 

specific de materie primă (Cs), indicele de utilizare a suprafeţei materialului (Iu), indicele de 

pierdere a suprafeţei de încadrare (Ip) şi productivitatea muncii (W). Aceşti indicatori sunt 

influenţaţi de un număr diferit de factori: mărimea şi lungimea produsului, forma şi numărul 

reperelor componente, suprafaţa reperelor mici raportată la suprafaţa totală a reperelor ce compun 

produsul, procentul reperelor care se croiesc sub un unghi de 30-60 faţă de direcţia urzelii, 

procentul reperelor ce trebuie repotrivite, silueta produsului, modul de construcţie al unor elemente, 

caracteristicile materialului textil utilizat (structură, desen, lăţime, contracţie, elasticitate etc.), 

suprafaţa totală a şabloanelor etc. Pe baza analizei unui număr mare de modele din producţia 

anterioară se pot inventaria aceşti factori de influenţă şi se pot stabili ecuaţii de regresie de forma: 

nns xaxaxaxaaC  ...3322110  

nnp xbxbxbxbbI  ...3322110
 

nn xcxcxcxccW  ...3322110  

unde: naa 0 , nbb 0  şi ncc 0  reprezintă coeficienţii ecuaţiei de regresie liniară multiplă, 

determinaţi prin analiza regresie şi corelaţie; 

nxx ....,,1 = variabile independente ce influenţează indicatorii respectivi. 

Valorile coeficienţilor de regresie dau informaţii despre influenţa pe care o exercită fiecare 

factor ( ix ) asupra indicatorului cercetat. Rezultatele unui astfel de studiu vor fi utile creatorului la 

rezolvarea compoziţională a noilor modele şi a creşterii economicităţii acestora. 

Pornind de la afirmaţia larg cunoscută că ideal ar fi ca tot ce se croieşte să se regăsească în 

produsul de îmbrăcăminte, în lucrarea de faţă s-a analizat economicitatea unei familii de modele 

aparţinând produsului rochie pentru femei. În acest scop s-au elaborat cinci modele de rochii cu 

aceeaşi siluetă de bază, diversificarea constructivă realizându-se prin ataşarea pe elementele 

principale a unor elemente cu rol decorativ şi funcţional în concordanţă cu tendinţele modei, prin 

introducerea de secţiuni, geometrizarea unor repere (figura 1). 

Modelele au fost astfel concepute încât complexitatea acestora, concretizată în numărul, 

forma şi dimensiunile reperelor componente, să determine o utilizare cât mai bună a suprafeţei la 

încadrare. S-au efectuat încadrări simple pe materiale de lăţime, aspect şi mod de prezentare diferit, 

rezultatele obţinute fiind prezentate în tabelul 1. 
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Figura 1 

 

Tabelul 1 

Model 
l 

(m) 

Tipul 

materialului 

Sînc 

(m
2
) 

Sşabl 

(m
2
) 

Iu 

(%) 

Ip 

(%) 

Cs 

(m/buc.) 

Cs 

(m
2
/buc.) 

1 

90 uni simplu 2,34 1,86 79,6 20,4 2,6 2,34 

150 uni dublat 2,43 1,84 76 24 1,625 2,43 

90 carouri simplu 2,9 1,86 64,2 35,8 3,225 2,9 

150 carouri dublat 2,925 1,84 63 37 1,95 2,925 

2 
90 uni simplu 2,88 2,18 76 24 3,2 2,88 

150 uni dublat 2,91 2,15 74 26 1,935 2,91 

3 
90 uni simplu 2,925 2,398 82 18 3,25 2,925 

150 uni dublat 3 2,4 80 20 2 3 

4 
90 uni simplu 2,88 2,145 74,5 25,5 3,28 2,88 

150 uni dublat 2,925 2,14 73 27 1,95 2,925 

5 
90 uni simplu 2,75 1,68 61 39 3,275 2,75 

150 uni dublat 2,88 1,92 67 33 1,79 2,88 

 

Observaţie: 

În general, avem: 

p

înc

s
n

L
C   (m), respectiv 

p

înc

s
n

lL
C


  (m

2
), 

unde: Lînc = lungimea încadrării (m), 

l = lăţimea materialului (m), 
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np = numărul de produse încadrate. 

De asemenea, avem: 

100
înc

şabl

u
S

S
I (%), respectiv 100




înc

şablînc

p
S

SS
I  (%), 100 pu II  (%) 

unde: Sşabl = suprafaţa şabloanelor din încadrare sau suprafaţa utilă a încadrării (m
2
); 

Sînc = suprafaţa încadrării: lLS încînc   (m
2
). 

În cazul de faţă, np = 1  Cs (m/buc.) = Lînc, iar Cs (m
2
/buc.) = Sînc. 

 

Dacă se analizează valorile indicelui de pierderi se observă că utilizarea cea mai bună a 

suprafeţei textile corespunde modelului 3 care prezintă elemente ataşate (clape, eşarfă) pe 

elementele principale, precum şi o secţiune orizontală ce introduce un volan cu cute, reper cu formă 

geometrizată. Analizând valorile consumului specific se constată că el nu prezintă cea mai mică 

valoare pentru modelul 3, deoarece acest indicator al eficienţei utilizării suprafeţei textile are alţi 

factori de influenţă care ţin în principal de dimensiunile de gabarit ale elementelor de produs. 

Ca urmare, raţionalizarea cheltuielilor materiale trebuie astfel dirijată încât la acelaşi model 

ambii indicatori să fie minimizaţi. De asemenea, se poate vorbi şi despre economicitatea unei 

colecţii de modele dacă pe ansamblul ei valorile sC  şi pI  sunt la un nivel eficient pentru 

producător. 

 

3. Concluzii 

 Metodele de evaluare a economicităţii modelelor în etapa de creaţie a acestora creează 

premizele unei activităţi eficiente deoarece permite creatorului utilizarea în modelele create a 

elementelor de noutate, oferindu-i în acelaşi timp informaţii utile despre limitele în care pot varia 

anumiţi factori de influenţă ai economicităţii modelelor. 

 Elaborarea modelelor în familii de modele la care elementele de noutate nu afectează 

forma şi dimensiunile elementelor principale ale fiecărui model în parte garantează economicitatea 

de ansamblu a colecţiei. 
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  DIVIZIBILITATEA NUMERELOR 
 
Elev: Kittelt Mario 

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 
Prof. Coordonator: Dumitrache Ion 

 

Proprietățile relației de divizibilitate 

1. Oricare ar fi numărul natural a, atunci a|a, unde "a" diferit de zero. 

2. Oricare ar fi numărul natural a, atunci a|0, unde "a" diferit de zero, și 1|a. 

3. Oricare ar fi numerele naturale a și b, atunci a|a•b și b|a•b ( produsul a 2 numere naturale 

este divizibil cu fiecare factor al produsului), unde "a" și "b" diferite de zero. 

4. Oricare ar fi numerele naturale a, b, c, dacă a|b și b|c, atunci a|c, unde "a" și "b" diferite de 

zero. 

5. Oricare ar fi numerele naturale a, b, c, dacă a|b și a|c, atunci a|(b±c), unde "a" diferit de 

zero. 

6. Oricare ar fi numerele naturale a, b, c, dacă a|b, atunci a|c•b, unde "a" diferit de zero. 

Criterii de divizibilitate 

Criteriul de divizibilitate cu 2 

Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima cifră a sa este cifră pară (0,2,4,6,8) 

Criteriul de divizibilitate cu 3 (ori 9) 

Un număr natural este divizibil cu 3 (ori 9) dacă suma cifrelor sale se divide la 3 (ori 9). ex. pentru 

3: 12372/3; 1+2+3+7+2=15 ex. pentru 9: 1234566/9; 1+2+3+4+5+6+6=27 

Criteriul de divizibilitate cu 5 

Un număr natural este divizibil cu 5 dacă ultima cifră a sa este 0 sau 5. 

Criteriul de divizibilitate cu 11 

Un număr natural este divizibil cu 11 dacă diferența dintre suma cifrelor situate pe locurile impare 

și suma cifrelor situate pe locurile pare este multiplu al lui 11. 

ex.: 1925/11=175; (9+5)-(1+2)=11 

ex.: 1001/11=91; (1+0)-(0+1)=0 

Criteriul de divizibilitate cu 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 etc. 

Un număr natural este divizibil cu 10 dacă ultima cifră a sa este 0, cu 100 dacă ultimele două cifre 

ale sale sunt 00, cu 1000 dacă ultimele trei cifre ale sale sunt 000, cu 10.000 dacă ultimele patru 

cifre ale sale sunt 0000, cu 100.000 dacă ultimele cinci cifre ale sale sunt 00000, cu 1.000.000 dacă 

ultimele sase cifre ale sale sunt 000000 s.a.m.d.! 

1. Fie numărul abcd . Arătaţi că, dacă cdab 4 , atunci abcd  se divide cu 13. 

Soluţie: 
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abcdababababcdababcd /138131044100100  . 

 

2. Să se arate că 201232 3...3331 A  este divizibil cu 13. 

Soluţie: 

Calculăm suma primilor 2 termeni ai sumei, suma primilor trei termeni ai sumei etc., până ce 

rezultatul este divizibil cu 13. 

13331,431 2   

Am obţinut că suma primilor trei termeni se divide cu 13, grupăm termenii sumei în grupe de câte 3. 

Observăm că suma are 2013 termeni şi .2013/3  

      .133...331133313.3313)331( 20106322010232 A  

 

3. Dacă Nn , demonstraţi că numărul nnnnnA 2177337 11    este divizibil cu 17. 

 Soluţie: 

  .173717773373777337 11 nnnnnnnnnnA    

 

4. Arătaţi că pentru orice număr natural n, fracţia 
115

910





n

n
 este ireductibilă. 

Soluţie:  

Vom  demonstra că numerele 10n+9 şi 15n+1 sunt prime între ele. 

Fie  115,910  nnd , atunci )115(|,)910(|  ndnd  şi de aici obţinem că 

    25|11529103| dnnd  . Rezultă că  25,5,1d  şi cum este evident că 15n+1 nu se 

divide cu 5 obţinem că d=1.  

5. a) Dacă *,, Ncba   şi cba 84117  arătaţi că  cab /77 . 

b) Aflaţi numărul de forma abcd  ştiind că are loc relaţia: 

 000...1284 abcdabcd   

Soluţie: 

a)    bccabccacba  711711777784117 . 

Obţinem  bc 711|7  dar  (7, 11)=1 rezultă  bc 7|7  şi cum 

 bc |77|7   (1). 

     caca  |1117,11,7|11 (2). 

Din (1), (2) rezultă că   cab /77 . 

b) Observăm că kabcdabcd 4|4   şi cum relaţia iniţială se scrie 
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abcdabcd  1000...1284 , avem: 

 
19994000

2

44
410004...1284 


 kk

kk
kk , de unde obţinem .7996abcd  

7. Aflaţi numerele naturale de trei cifre care prin împărţirea la 7 dau restul 1, prin împărţirea la 8 

dau restul 4 şi prin îmărţirea la 9 dau restul 7. 

G.M. 1-2011 

Soluţie Notăm numărul căutat cu n. 

Din teorema împărţirii cu rest rezultă că există Nkkk 321 ,,  astfel încât  

79,48,17 321  knknkn . Adunăm  la cele trei relaţii un număr natural p şi obţinem 

pkpnpkpnpkpn  79,48,17 321  şi căutăm numărul p astfel  încât 

     .7|9,4|8,1|7 ppp   

    ,...34,27,20,13,6,...35,28,21,14,711 7  ppMp . 

   ,...36,28,20,12,4,...40,32,24,16,844 8  ppMp  

   ,...38,29,20,11,2,...45,36,27,18,977 9  ppMp . 

Se observă că cel mai mic număr p cu această proprietate este 20. Pentru p=20 avem: 

     3920,3820,3720 321  knknkn , de unde obţinem  că n+20 este multiplu 

comun al numerelor 7, 8 şi 9, deci  20|504)20(|]9,8,7[  nn şi cum singurul multiplu cu n 

are trei cifre obţinem n+20=504, de unde n=484. 

 

8. Suma a două numere naturale este este 78. Aflaţi cele două numere ştiind că un număr are doi 

divizori, al doilea are trei divizori, iar suma celor cinci divizori este 85. 

Soluţie: 

Notăm cele două numere cu a, b. 

Cum a are doi divizori, rezultă că a este număr prim şi cum b are trei divizori, rezultă  ppb ,2  

număr prim. 

   2,,1,,1 ppDaD ba  . 

Din ipoteză  avem 782  pa  şi 8511 2  ppa , rezultă sistemul 

53,5
83

78
2

2









ap

ppa

pa
. Numerele sunt 53 şi 25. 

 

9. Arătaţi că numărul  4313 4313  se divide cu 14. 

Soluţie: 

      11111413 14

13

14

13

14

1313  MMM . 
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    11114243 14

14

14

43

14

4343  MMM . 

141414

4313 114313 MMM  . 

 

10. Fie a un număr natural nenul astfel încât numerele a+2, a+4, a+8, a+10, a+16 sunt simultan 

numere prime. Arătaţi că      nnn
aaax 142   este divizibil cu 10, oricare ar fi n un 

număr natural. 

Soluţie: 

Observăm că dacă a este par atunci a+2, a+4, a+8, a+10, a+16 sunt numere prime pare diferite, ceea 

ce este imposibil, deci a este impar. 

Deci    ,7,5,3,1aU unde  aU  este ultima cifră a numărului a. 

Dacă   1aU , atunci   54 aU  şi cum a+4 este prim obţinem că a+4=5, deci a=1,  imposibil 

deoarece a+8=9. 

Dacă   3aU , atunci   52 aU  şi cum a+2 este prim obţinem că a+2=5, deci a=3,  numerele 

sunt :5, 7, 11, 13, 19. 

Dacă   5aU , atunci   510 aU  şi cum a+10 este prim obţinem că a+10=5,   imposibil. 

Dacă   7aU , atunci   78 aU  şi cum a+8 este prim obţinem că a+8=5,  imposibil. 

Am demonstrat că a=3, mai rămâne de arătat că   .0|10  xUx  

nnnx 275  . 

Dacă n=4k, atunci     0615 UxU . 

Dacă n=4k+1, atunci     0275 UxU . 

Dacă n=4k+2, atunci     0495 UxU . 

Dacă n=4k+3, atunci     0835 UxU . 

Ceea ce încheie demonstraţia. 
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MATEMATICA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 
 

Elev: Sitaru Mihai 

Colegiul “Spiru Haret” Ploiești 
Profesor coordonator: Nicolae Breazu 
 

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de 

structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor 

abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Matematica este limbajul universal într-o forma comprehensibilă. Fără matematică ne-ar fi 

mult mai greu, imposibil în anumite cazuri, să deducem modul în care funcționează realitatea. 

Există formule în fizică a căror deducere a durat ani întregi. Fără matematică nu am fi putut ajunge 

la ele. Ce face matematica? Păi vine și-ti spune de exemplu că produsul mezilor este egal cu 

produsul extremilor. Lucru pe care ar fi fost foarte greu să-l deduci atunci când lucrezi cu lucruri pe 

care nu le înțelegi, cum ar fi timpul, spațiul, etc. 

Matematica o folosim în viața de zi cu zi. Chiar și în lucruri simple, când spunem cât e 

ceasul sau când mergem la cumpărături. O importanță mult mai mare, însă, o are în știință. Roger 

Bacon scria în 1267 că matematica este "poarta și cheia științelor". Cei mai mulți oameni de știință 

depind de matematică pentru descrierea exactă și formulele observațiilor și experimentelor pe care 

le fac. Matematica este folosită din ce în ce mai mult și în unele științe sociale, cum sunt economia, 

psihologia și sociologia. În industrie, nu mai vorbim, toate companiile au nevoie de ea în cercetare 

și planificare. Construcția unui dig uriaș nici nu ar fi posibilă fără teancuri mari de hârtii pline de 

formule și calcule matematice. În business, toate tranzacțiile care implică vânzare și cumpărare au 

nevoie de matematică. Orice unitate economică, mică sau mare, are nevoie de contabili pentru a ține 

evidențele și de statisticieni pentru a analiza modul în care decurg vânzările în diferite zone. 

Matematica, unul din obiectele prioritare studiate de elevi pe parcursul școlii, este în primul 

rând știința exactă cu ajutorul căreia putem rezolva de la probleme elementare, fie ele și cele de zi 

cu zi: să știm cum să ne administrăm veniturile, etc., până la unele calcule de dificultate ridicată. 

Matematica ne ajută în rezolvarea problemelor, fiind indispensabilă în rezolvarea lor. Prin prisma ei 

putem găsi cel mai scurt și mai sigur drum pentru atingerea oricărui scop. Cu timpul, matematica 

este cea care ne modelează modul de a gândi, de a reacționa, de a aprecia o situație, de a ne rezolva 

problemele, care în zilele noastre se ivesc din ce în ce mai des. După părerea mea, toate problemele 

au în comun un principiu simplu : acela de a te obliga să gândești cât mai mult, cu timpul să capeți 

experiența pentru a fi din ce în ce mai bun. 

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate prin diferite metode, însă rămâne la aprecierea 

fiecăruia care este metoda optimă. Matematica ne obliga să gândim logic, pentru a ne “antrena” , 

pentru a ști să ne descurcăm oriunde și oricând la apariția unei situații, cu care poate nu ne-am mai 

întâlnit până acum. Încercând să înțelegem cât mai bine esența matematicii, putem deveni capabili 

să facem față unor situații care în trecut poate ni se păreau imposibil de depășit. Să luam exemplul 

jocurilor pe calculator, care au nevoie de calcule matematice pentru a putea fi jucate și mai ales 

pentru a putea desemna câștigătorul. Orice om se lovește de matematică zilnic, chiar dacă uneori nu 

conștientizăm, chiar și cele mai banale activități pe care le facem, sau orice lucru cât de mic ar fi el, 

putând fi reprodus matematic, prin diverse metode. 

Un alt exemplu al aplicabilității matematicii în viața de zi cu zi este corpul geometric cum ar 

fi pătratul sau paralelipipedul dreptunghic. Cu ajutorul formulelor putem calcula suprafața unei case 

sau aria unei părți a casei. 
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Matematicieni celebri: 

-James Maxweel 

-Alan Turing 

-Pierre-Simon Laplace 

-Charles Babage 

-Ado Lovelace 

-Euclid din Alexandria 

- Isaac Newton 

-Blaise Pascal 

 

Citate: 

 ‚,Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.‟‟ 

                                                                ( Galileo Galilei) 

"Matematica este ştiinţa care trage concluzii necesare." 

                                                                ( Benjamin Peirce) 

"Învăţând matematică, înveţi să gândeşti." 

                                                                (Grigore Moisil) 

"Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică." 

                                                                (Platon) 

"Matematica pură este, în felul său, poezia ideilor logice." 

                                                               (Albert Einstein) 
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MATEMATICA ŞI MUZICA 
 

Elev: Sulugiuc Andreea, clasa a X-a 

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani 
Prof. îndrumător: Adriana Maxiniuc 

 

MOTTO: „Nu s-ar putea oare reprezenta muzica drept matematică a simțurilor și matematica 

drept muzică a rațiunii? Căci muzicianul simte matematica, iar matematicianul concepe muzica. 

Muzica-i vis, matematica viață practică”  

(Sylvester) 

Matematica este o știință bazată pe 

cantitate, structură, spațiu și dinamică, 

având elemente care trimit la tipar (model) 

și forma acestora. Matematica reflectă atât 

voinţa activă, raţiunea cât şi dorinţa de 

perfecţiune estetică. Muzica este o artă, a 

cărei formă de comunicare este sunetul 

organizat în timp, având ca elemente 

esențiale melodia, armonia, ritmul (tempo, 

metrică), dinamica și calitățile senzoriale 

(timbrul și textura).  

Există ceva „mistic” între cele două (muzică și matematică), o atracție puternică, o 

armonizare, o completare reciprocă, vibrând pe o coardă mai înaltă greu de perceput. 

Cei atrași de matematică și alte științe exacte sunt întrebați de cei din jur – „Cum poți fi atras 

de așa calcule aride?” – răspunsul este simplu – „Pentru că noi percepem această muzică atunci 

când rezolvăm probleme!” 

Muzica, arta care exprimă cu ajutorul sunetelor sentimente și stări psihice, sunete combinate 

melodios și armonic spre a fi plăcute auzului, a apărut de timpuriu în istoria culturii. Ea se bazează 

pe sunetele produse de vibrații regulate ale corpurilor elastice, adică pe sunete muzicale (muzica 

electronică folosește însă, uneori, pe lângă sunete muzicale și zgomote, adică vibrații neregulate; iar 

așa numita muzică abstractă utilizează cu precădere zgomote). 

Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (cu o singură 

coardă vibrantă), care este analog cu sonometrul utilizat astăzi pentru studiul vibrațiilor coardelor. 

Utilizând acest monocord, Pitagora și-a dat seama, cel dintâi, că sunetul muzical (sau cel vorbit) 

este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. 

De asemenea, Pitagora a constatat că atunci când  vibrează împreună două coarde, dintre 

care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se aud două sunete, coarda mai scurtă dând 

sunetul mai înalt. Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurtă este în octavă față de sunetul cel mai 

de jos produs de coarda dublă. Prin urmare, dacă cele două coarde au raporturile lungimilor 
 

 
, 

raportul frecvențelor sunetelor emise este 
 

 
, adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt 
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inverse unul altuia. Tot Pitagora a constatat că dacă 

lungimile coardelor sunt în raportul 
 

 
, sunetele 

ce se aud formează intervalul muzical numit 

cvinta; iar raportul 
 

 
 dă intervalul numit cvarta. 

În felul acesta, evaluarea simplă și precisă în 

rapoarte de numere întregi ale celor trei 

intervale considerate consonanțe perfecte 

(adică plăcute auzului) – octava, cvinta si 

cvarta perfectă, a constituit baza sistemului 

muzical. Precizându-se aceste trei intervale de 

bază de către Pitagora și discipolii săi, s-a putut 

fixa ulterior gama (scara) diatonică greacă 

(scara lui Pitagora), ale cărei sunete (note) au 

fost numite ulterior – do, re, mi, fa, sol, la, si, 

do. 

Prin urmare, Pitagora și discipolii săi și-au dat seama că în succesiunea sunetelor (notelor) 

muzicale intervin rapoarte constante din numere întregi ca 1, 2, 3, 4.  

Mai târziu, s-a văzut că dacă vom considera egală cu unitatea lungimea sonometrului care 

produce pe do, lungimile pentru celelalte note sunt mai mici decât 1, dar întotdeauna exprimate prin 

numere raționale ca rapoarte de numere întregi. Și anume, s-a găsit că pentru scara muzicală a lui 

Pitagora, avem următoarea corespondență: 

 

Sunetele Do
1
 Re

1
 Mi

1
 Fa

1
 Sol

1
 La

1
 Si

1
 Do

2
 

Lungimile 

coardelor 
1 

 

 
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

   

   
 

 

 
 

 

Această scară muzicală a lui Pitagora este convenabilă pentru scrierea melodică a unei 

lucrări muzicale, dar nu este satisfăcătoare pentru scrierea armonică; de aceea, ea nu a fost folosită 

decât până la sfârșitul Evului Mediu, mai ales de catre compozitorii cântecelor bisericești.  

Astfel, necesitatea polifoniei dezvoltă scrierea armonică și apariția gamei naturale cu 

intervalele ei muzicale. 

Intervalul muzical reprezintă distanța dintre două sunete sau două note muzicale. El poate fi 

reprezentat aritmetic prin câtul dintre frecvența sunetului muzical mai acut și frecvența sunetului 

muzical mai grav. Aceasta înseamnă, experimentându-se în alt mod matematic, că logaritmul unui 

interval oarecare este egal cu logaritmul frecvenței notei mai înalte minus logaritmul frecvenței 

notei mai joase. Dar un logaritm poate fi exprimat și ca o sumă de logaritmi ai intervalelor 

componente (ceea ce înseamnă, în acest caz, că intervalul poate fi determinat aritmetic ca un produs 

de numere). 

Unisonul (intervalul muzical care presupune repetarea aceluiași sunet) are raportul egal cu 1. 
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Octava (intervalul dintre prima și ultima notă cu același nume dintr-o gamă, de exemplu, do- 

do
1
) este caracterizată prin raportul 

 

 
.  

Terța mare are raportul 
 

 
, terța mică 

 

 
.  

Cvarta perfectă: 
 

 
 și este inversa unei cvinte perfecte: 

 

 
. Cvarta perfectă și o cvintă perfectă 

ne dau o octavă, adică: 
 

 
 
 

 
 

 

 
 ca rapoarte de numere întregi. Sau, logaritmic, putem scrie:   

 

 
 

  
 

 
   

 

 
. 

Sexta mare: 
 

 
, sexta mică: 

 

 
. 

Septima mare: 
  

 
, septima mică: 

  

 
. 

În armonie, când este vorba de dublarea sau de suprimarea sunetelor în acorduri, răsturnări 

de acorduri, de întârzieri sau suspensii, anticipații, broderii, apogiaturi, cadențe, acorduri de septimă 

dominantă sau de nonă majoră, alterații coborâtoare, acorduri de undecimă, modulații, imitații, 

progresii armonice etc., toate acestea nu se fac oricum, ci după anumite reguli bine stabilite și precis 

respectate de compozitori; dar regulile acestea înseamnă calcul matematic. Și tot astfel fuga în 

muzică, adică lucrarea polifonică în care are loc repetarea imitativă a unuia sau două subiecte după 

un anumit plan tonal-armonic, atât de întâlnită la Bach și Handel, nu se întocmește oricum, ci tot 

după reguli matematice, pe care compozitorii trebuie să le stăpânească aproape intuitiv. 

Muzica poate fi tratată prin mijlocirea matematicii, aceasta dându-i un fundament solid de 

mare profunzime. În sprijinul acestei idei, calculatoarele pot fi folosite la mecanizarea 

orchestrațiilor compozițiilor muzicale. 

Una din dovezile cele mai impresionante pentru legătura dintre muzică și matematică a 

găsit-o matematicianul Goncearov, prin studii privind ecuații cu derivate parțiale, un acord cu totul 

nou, extrem de plăcut, aceasta putând duce la construcția de instrumente muzicale noi. 

Cine studiază istoria matematicii constată că Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu, Traian 

Lalescu și Petre Sergescu cântau la vioară, Victor Vâlcovici la flaut, Mihail Ghermănescu la 

violoncel. Toți aceștia nu erau simpli debutanți, ci executanți foarte buni ai compozițiilor muzicale 

clasice.  

 

Bibliografie:  

[1] Ștefănescu, Doru – Didactica Matematică (Supliment al publicaţiei Gazeta Matematică) 

nr.1/2011 

[2] Purcaru, I., Bâscă, O.– Oameni, idei, fapte din istoria matematicii, Editura Economică, 

1996 

[3] Andonie, George Șt. – Varia mathematica, Editura Albatros, București, 1977 
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SEGMENTE CONGRUENTE, UNGHIURI 

CONGRUENTE 

 

Elev: Stancu Diana 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Coordonator: Floarea Mariana 

 

Ideea intuitivă de congruenţă pentru două figuri geometrice este mereu aceeaşi: două figuri 

F şi G sunt congruente dacă prin suprapunere coincid. Sunt numeroase probleme de geometrie în 

care se cere să se arate că: 

a) două segmente sunt congruente; 
b) două unghiuri sunt congruente; 

c) un anume triunghi este isoscel sau echilateral; 

d) un anume patrulater convex este paralelogram; 

e) un anume patrulater convex este trapez isoscel; 

f) o anume semidreaptă este bisectoare a unui unghi. 

Toate acestea fac parte din acelaşi grup de probleme, pentru care mai jos vom prezenta unele 

metode de rezolvare, însoţite de aplicaţii reprezentative. 

Pentru a arăta că două segmente sunt congruente, se pot utiliza următoarele metode: 

Ml. Se încadrează ca laturi omoloage în două triunghiuri oarecare congruente. 

M2.Se încadrează ca laturi omoloage în două triunghiuri dreptunghice congruente. 

M3. Se arată că cele două segmente au aceeaşi lungime, aceasta prin calcul direct, 

folosind eventual şi relaţii metrice. 

M4. Se încadrează ca laturi opuse într-un paralelogram.  

M5. Se arată că sunt laturile neparalele într-un trapez isoscel.  

M6. Se arată că sunt diagonale într-un trapez isoscel. 

M7. Se foloseşte de mai multe ori, eventual, asemănarea unor triunghiuri, în final 

obţinându-se o proporţie în care segmentele de la numărător sau numitor sunt congruente. 

M8. Se arată că sunt diagonale într-un dreptunghi. 

M9. Se arată că sunt două laturi ale unui triunghi isoscel sau echilateral. 

M10. Se arată că sunt înălţimi, mediane sau bisectoare corespunzătoare în două 

triunghiuri congruente. 

M11. Se identifică ca înălţimi corespunzătoare a două laturi care au aceeaşi lungime în 

două triunghiuri cu ariile egale. 

M12. Se foloseşte, eventual de mal multe ori, puterea unui punct faţă de un arc. 

Pentru a arăta că două unghiuri sunt congruente se pot utiliza metodele:  

M13. Se încadrează ca unghiuri omoloage în două triunghiuri oarecare 

congruente.  

M14. Se încadrează ca unghiuri omoloage în două triunghiuri dreptunghice congruente. 

M15. Se încadrează ca unghiuri opuse în paralelogram. 

Ml6. Se arată că sunt unghiuri de la baza unul triunghi isoscel sau echilateral. 

Ml7. Se arată că cele două unghiuri au acelaşi complement sau acelaşi suplement. 

M18. Se arată că cele două unghiuri au aceeaşi măsură aceasta fie prin calcul direct 

(numeric), fie folosind unele teoreme ca de exemplu cele referitoare la unghiul înscris într-un cerc, 

la unghiul cu vârful în interiorul cercului sau în exteriorul cercului. 
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M19. Se foloseşte reciproca teoremei bisectoarei: semidreapta care uneşte un vârf al unui 

triunghi cu punctul de pe latura opusă unghiului ce împarte acea latură în segmente proporţionale 

cu celelalte două laturi este bisectoarea unghiului format de cele două laturi. 

M20. Se încadrează ca unghiuri alăturate bazei unui trapez isoscel.  

Problemele pe care le prezentăm în continuare ilustrează, prin rezolvare, una sau mai multe 

metode din cele expuse mai sus. 

Problema 1. Dintr-un punct M situat pe bisectoarea unghiului XOY se duc perpendicularele 

MA și MB pe [OX, respectiv pe [OY . Aceste perpendiculare, prelungite, intersectează pe [OY şi 

[OX  în A' respectiv B' . Să se arate că [MA']    [MB'] .  

Soluţie. Deoarece [OM este bisectoarea unghiului XOY şi MA   [OX, MB   [OY, 
rezultă conform proprietăţii punctelor de pe 

bisectoarea unui unghi că [MA]    [MB]. 

Fie ∆MAB'  şi ∆MBA' dreptunghice. 

Deoarece [MA]    [MB]  şi ∢ AMB' ∢ 
BMA'(ca unghiuri opuse la vârf) folosind cazul 

de congruență de la triunghiuri dreptunghice 

C.U.(catetă-unghi) rezultă că [MB']  [MA'] . 
 

Problema 2. Să se demonstreze că 

mediana [AD]  a unui triunghi ABC se găseşte la 

aceeaşi distanţă de vârfurile B şi C .  

Soluţie. Fie B' şi C' picioarele 

perpendicularelor duse din B respectiv din C pe 

[AD]. 

Fie ∆BDB'  şi ∆CDC' dreptunghice . 

Deoarece [BD]   [CD]  şi ∢ B'DB  ∢C'DC 

conform cazul de congruenţă I.U.( ipotenuză -

unghi) rezultă că ∆BDB'    ∆CDC'  prin urmare 

[BB']   [CC']. 

Problema 3. Fie ABCD un trapez 

dreptunghic cu unghiurile drepte în A şi B, iar O 

intersecţia diagonalelor. Paralela dusă prin O la 

baze se intersectează cu latura AB în E. Să se 

arate că [EO este bisectoarea unghiului ∢DEC . 

Soluţie. Cum BC∥ AD rezultă ∆AOD~ 

∆COB ceea ce implică 
BO

DO

CO

AO

BC

AD
  (1). În 

∆ABC cum EO∥ BC din teorema lui Thales, 

rezultă că 
EB

AE

CO

AO
 (2). 

Din relațiile (1) și (2) obținem că 
EB

AE

BC

AD
 (3).  

 În ∆ADE și ∆BCE folosind relația (3) și 

informația că unghiurile A și B sunt unghiuri congruente, având fiecare 90
0
 rezultă folosind cazul 

de asemănare L.U.L. că ∆ADE~ ∆BCE  ⟹∢AED ∢BEC. Cum EO∥ AD∥ 

BC⟹∢AEO ∢BEO⟹∢CEO ∢ DEO (având același complement). 
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MATEMATICA - MUZICA RAȚIUNII  
 

Elevi: Bonat Sabine, Stanciu Alexandra  

Școala Gimnazială Nr. 30  
Profesor îndrumator: Roman Liliana 

    

Muzica, arta care exprimă cu ajutorul sunetelor sentimente și stări psihice, sunete combinate 

melodios și armonic spre a fi placute auzului. Aceasta a apărut de timpuriu în istoria culturii;muzica 

a dispus omul înainte de a articula cuvinte, poate din paleolitic și cu siguranta din neolitic. Ea se 

bazează pe sunetele produse de vibrațiile regulate ale corpurilor elastice (muzica electronică 

modernă foloseste însă, uneori, pe lânga sunete muzicale, și zgomote, adică vibrații neregulate, iar 

așa-numita muzică abstractă utilizează aceste zgomote neregulate).  

     Acum 2500 de ani, Pithagora a folosit un instrument numit monocord (o singură coardă 

vibrantă), care este analog cu sonometrul utilizat astăzi pentru studiul vibratiilor coardelor. 

Utilizand acest monocord, Pitagora și-a dat seama, cel dintâi, că sunetul muzical (sau cel vorbit) 

este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. De asemenea, Pihtagora a constat ca atunci 

când vibrează împreună doua coarde, dintre care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se 

aud două sunete, coarda mai scurtă dand sunetul cel mai inalt. Sunetul cel mai înalt produs de 

coarda scurtă este în octava față de sunetul cel mai jos produs de coarda dublă. 

    

    Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea abilităţilor matematice, dar şi că 

stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la înţelegerea teoriei muzicale. Totuşi, 

legătura dintre cele două este mult mai profundă.  

    Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 

de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 

de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. 

    V-aţi întrebat vreodată de ce pianul are clape albe şi negre a căror ordine se repetă la fiecare 

7 cla-pe albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4? Si cum se 

acordează aceste instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste răspunsuri .  

    Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete.  

    Trăsăturile cele mai importanteale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne 

face să ne legănăm de pe un picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care 

ne place. Aici, tempo-ul şi măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie 

cântată melodia, iar măsura dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi 
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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. 

    Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este 

mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. De exemplu, cu cât o coardă de chitară 

este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul obţinut este mai ascuţit. În funcţie de 

înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si şi organizate în game.  

    Pe claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor game, unde clapele albe 

reprezintă notele de mai sus, iar cele negre reprezintă  sunete care se află ca tonalitate undeva la 

jumătate între notele vecine.  Intr-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor notelor din fiecare 

măsură trebuie să fie de trei pătrimi (măsurile sunt separate între ele prin bare verticale): 

 

De asemenea, gamele şi intervalele muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni 

matematice elementare cum ar fi şirurile, intervalele sau mulţimile. 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. 

 

    Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se distinge 

Dr. Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale 

structurilor ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale 

prestigioase de cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de 

matematică muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”.  

    Pornind de la proprietăţile matematice ale structurii muzicii, oamenii de ştiinţă au mers chiar 

mai departe şi au construit algoritmi complecşi de calcul, obţinând programe computerizate care 

transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mişcare. 
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    Cântatul la un instrument muzical este foarte uşor, odată înţeles principiul ce stă la bază. 

Prin şabloane şi tipare, muzica este accesibilă oamenilor. Linia melodică este uşor construită cu 

ajutorul combinatoricii. Avem doar 7 note muzicale, dar cu ajutorul combinatoricii au fost create 

milioane de piese originale, ce au mişcat şi sensibilizat o lume întreagă. Prin tipare de ton-semiton 

au fost create gamele şi acordurile şi aceste tipare au dat muzicii logică şi structură. Este mult mai 

uşor să-i spui unui elev că există 12 note recurente ce creează noi linii melodice, decât că există 

5000 de note ce trebuie învăţate şi ordonate (fără să existe un model sau şablon!) pentru a crea 

frumosul. Mulţi matematicieni cunoscuţi au cântat la un instrument muzical: Max Planck – pianist, 

Richard Feynman – la bongo, Albert Einstein – violonist, De Morgan – flautist, Grassman – pianist 

şi compozitor şi mulţi alţii. Lagrange a mărturisit că i-a plăcut îndeosebi muzica, deoarece la fiecare 

a patra măsură, putea să se detaşeze de mediul înconjurător şi să rezolve probleme matematice 

complexe. Muzica a fost inspiraţia lui. Diriclet a fost şi el sensibil la muzică în acest fel, simţindu-se 

fermecat de ea. 

  

 

 

   Cu acestea fiind spuse , se poate spune că matematica este muzica rațiunii și muzica este 

matematica sufletului. 

 

Bibliografie:  

www.scritub.com  

www.anulmatematicii.ro  

www.romlit.ro  

www.matematicasiteologie.ro 

http://www.scritub.com/
http://www.anulmatematicii.ro/
http://www.romlit.ro/
http://www.matematicasiteologie.ro/
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CĂLĂTORIA LUI MAGELLAN ÎN LUMEA 

MATEMATICII 
 

Elev: Nicolau Erika –Andreea, Clasa a V-a A 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, Ploiești 
Profesor coordonator-Militaru Corina  

 

Fernando Magellan 

 În secolul al XVI-lea au  existat descoperiri foarte 

importante, dar povestea lor pare desprinsă din romanele de 

aventuri – călătoria lui Magellan în jurul lumii este una 

dintre acestea. Magellan a pornit în călătorie pe 20 

septembrie 1519 din Sevilla, cu cinci corăbii și 270 de 

oameni în total, dar fără Faleiro (astronomul)care s-a hotărât 

să nu mai meargă după ce își făcuse horoscopul și aflase că 

această expediție i-ar putea fi fatală; presupunerile sale se 

vor dovedi destul de aproape de adevăr – din cele cinci nave, 

doar una singură, „Vittoria”, se va mai întoarce din 

călătorie.   

 Înainte  de plecarea sa plină de  peripeții se sfătui cu un 

camarad și îi spuse ca va parcurge toată lumea pe apă în 3 

ani.(20 septembrie 26 aprilie 1521).Dar ultima corabie 

ajunsă la țărmul Spaniei a fost ,,Vittoria,, pe data de 27 aprilie 1521.Rezolvă problema 

pentru care vasul a ajuns cu o zi după data rezulatată calculului navigatorului.  

Rezolvare-Fernado  de Magellan a traversat împreună cu corăbiile sale meridianul de 180° care 

reprezintă în prezent linia internațională de schimbare a datei.Acesta a  plecat spre Vest ,astfel 

pierzănd o zi .Nu a luat in calcul aceasta greșind rezultatul propriu-zis. 

  

Insulele Canare 

PROBLEMĂ-  

Pe o insulă,lângă Mgellan,erau 50 de câini,fiecare primește  câte 3 oase  .Știind că animalele 

mănâncă cel puțin un os și că în total sunt 100 oase mâncate ,arătați că numărul celor care au 

mâncat în total toate oasele este cel mult 25.  

 

REZOLVARE- 

a,b,c-cele trei oase 

a+b+c=50 

a+2b+3c=100 

b+2c=50 

2c<50,c≤25  
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Strâmtoarea Magellan 

PROBLEMĂ-  

Pe parcursul călătoriei toate proviyiile corăbiilor erau reprezentate de decagrame de peşte .Ştiind că 

un peşte cântăreşte 8 decagrameşi fiecare consumă 2peşti pe zi.Aflţi câte kilograme de peşte a fost 

consumată de tot echipajuş,într –o săptămână ţinând cont de restul despre acestă călătorie. 

Strâmtoarea Magellan 

REZOLVARE- 

8 dag : 100=0,8 dag 

0,8 x 2=1,6(un om pe zi) 

1,6 x 275 = 440(tot echipajul într-o zi) 

440 x 7=3080(rezultatul problemei) –hrana echipajului pe o săptămână  

 

Țara de Foc 

PROBLEMĂ- 

Băştinaşii trag cu tun şi nimerse 15 oameni,iar cu o săgeată se înimeri ,prin agitaţia lumii,3 

persoane.Dacă pe navă sunt 55 de persoane  cum reuşesc tâlharii să-i omoare pe toţi. 

REZOLVARE- 

Dacă se trage de 3 ori cu tunul ⇒ 45 oameni doborâţi 

Dacă se aruncă de 3 0ri cu săgeata⇒9 oameni doborâţi 

45+9=54 

A rămas doar o persoană care poate fi nimerită de o singură săgeată,nefiind cauzată agitaţie.  

 

Insulele Moluce 

PROBLEMĂ- 

Insula are perimetrul de 74906m²  

laţimea reprezintă 200 m²  

Lungimea este 37253 m²  

Dacă smochinele ocupă 3 hectare,întinderea de nucșoară este reprezentată de 0,7km².Aflaţi 

suprafaţa de uscat rămasă în m². 

REZOLVARE- 

3 hectare=300 m²  

0,7 km²=700m²  

Aria insulei=l x L 

200 m² x 37253=74506000 m²(Aria insulei) 

74506000m²-(300 m²+700m²)=7450500om²  

După călătoria plină de peripeții doar corabia ,,Vittoria,, se întoarce teafără însă fără cu Mgellan pe 

urmele sale fiindcă moare atacat de băștinași.Acesta a rămas însă in istorie deoarece a demonstrat că 

planeta poate fi traversata în totalitate pe apă,dar și că problemele dificile de matematică pândesc  la 

orice colț. 

Date concrete  obținute de la adresa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Fernando_Magellan 
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NUMERELE PITAGORICE ŞI PENTAGRAMA LUI 

PITAGORA 
 

Elev: Adam Georgian Claudiu 
Colegiul Naţional “Jean Monnet” Ploieşti 
Prof. Indrumător: Lica Roxana 
 

Marele matematician și filozof grec s-a născut 

în anul 570 i.Hr., în insula Samos și a emigrat la 

Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat cea dintâi 

școală italică a Greciei antice. Scrierile sale nu s-au 

păstrat, astfel încât contribuțiile sale nu pot fi 

deosebite de cele ale discipolilor săi. Școala sa a adus 

beneficii în domeniul aritmeticii, geometriei și 

astronomiei. A descoperit tabla înmulțirii, a introdus 

moțiunea de număr prim și compus și a dezvoltat 

teoria numerelor raționale sub formă geometrică. 

Cunoștea mediile aritmetică, geometrică și armonică 

și numerele prime, divizorii unui număr dat, numerele 

perfecte și prietene. Cunoștea contribuția pentagonului și decagonului înscrise și cele cinci poliedre 

regulate. A exprimat lungimile coardelor care dau notele muzicale prin rapoarte numerice simple. A 

explicat fazele lunii și a studiat mișcarea proprie a planetelor. 

Pitagora vedea matematica precum o teorie abstractă, dedicată antrenării minţii cu deducţii 

logice, cu exactitatea proporţiilor şi cu demonstraţiile. Geometria pentru el se compunea din 

elemente clasice: axioma, teorema şi demonstraţia. A stabilit o serie de teoreme: suma unghiurilor 

dintr-un triunghi este egală cu două unghiuri drepte si pătratul ipotenuzei într-un triunghi 

dreptunghic este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi. Aritmetica era văzuta ca un studio al 

proporţiilor. 

Doctrina Muzicii Geometrice explică generarea intervalelor şi a nodurilor prin intermediul 

relaţiei distanţelor armonice care există între notele muzicale şi planetele Sistemului Solar. Astfel 

Sistremul Solar este o mare pentagramă muzicală, în care fiecare planetă emite nota sa particulară 

într-o mare gamă de sunete “Muzica sferelor”. 

 

NUMERELE PITAGORICE 
Se numesc numere pitagorice trei numere naturale a, b, c € N care satisfac relaţia  

b
2
 + c

2 
 = a

2 

 

              C 

 

 

 

 

            b                                       a 

 

                  

                 > 

               A                          c                                    B 
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Astfel de numere determină triunghiuri dreptunghice ale căror laturi erau: (3, 4, 5); (5, 12, 

13); (7, 24, 25); (9, 40 41); (11, 60, 61) precum şi câteva asemenea cu ele. 

 

În şcoala lui Pitagora s-a pus problerma rezolvării în numere întregi a ecuaţiei pitagorice  

b
2
 + c

2 
 = a

2
 găsind soluţia: 

 

b = 2p + 1 

c = 2p
2
 + 2p 

a = 2p
2
 + 2p +1 

 

Aceasta se constată astfel:  

b
2
 + c

2 
 = a

2     
 =>  (2p + 1)

2
 + (2p

2
 + 2p)

2
 = (2p

2 
+ 2p +1)

2
  <=>  (4p

2 
+ 4p +1) + (4p

4 
+ 8p

3
 + 4p

2
) = 

4p
4
 + 4p

2
 + 1 + 8p

3
 + 4p

2
 + 4p <=> 4p

2
 + 4p + 1 + 4p

4
 + 8p

3
 + 4p

2
 = 4p

4
 + 4p

2
 + 1 + 8p

3
 + 4p

2
 + 4p 

<=> 4p
4
 + 8p

3
 + 8p

2
 + 4p + 1 = 4p

4
 + 8p

3
 + 8p

2
 + 4p + 1 (A) 

 

Cum c = 2p
2
 + 2p este un numar par, iar b = 2p + 1 este impar rezultă că b şi c sunt numere 

prime între ele.   

Deoarece a = c + 1 => a şi c sunt prime între ele. Cum a şi b sunt impare si prime cu p, iar a 

= b + 2p
2
 rezultă că b şi a sunt prime între ele. 

 

În consecinţă numerele pitagorice obţinute din relaţiile b = 2p + 1, c = 2p
2
 + 2p şi  

a = 2p
2
 + 2p +1 sunt prime intre ele. 

Folosind formulele b = 2p + 1, c = 2p
2
 + 2p şi a = 2p

2
 + 2p +1 se pot obţine toate soluţiile în numere 

natural ale ecuaţiei pitagirice: b
2
 + c

2 
 = a

2
 

 

 Numerele pitagorice a, b, c  ≤  100 sunt obţinute astfel, conform celor de mai sus: 

 

Nr. 

crt 

 

b 

 

c 

 

a 

 

 

b
2 

 

c
2
 

 

a
2
 

1 3 4 5 9 16 25 

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 30 324 576 900 

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 

… …….. ……….. ……….. ………. ………. ……… 

20 60 80 100 3600 6400 10000 

21 5 12 13 25 144 169 

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 78 900 5184 6084 

27 35 84 91 1225 7056 8281 

28 8 15 17 64 225 289 

29 16 30 34 256 900 1156 

30 24 45 51 576 2025 2601 
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31 32 60 68 1024 3600 4624 

32 40 75 85 1600 7225 7225 

33 7 24 25 49 576 625 

….. ………. ………… ……….. ……….. ………. ………... 

50 13 84 85 169 7056 7225 

51 39 80 89 1521 6400 7921 

52 65 72 97 4225 5184 9409 

 

 După aflarea tuturor tripleţilor pitagorici se constată existenţa a 52 triunghiuri dreptunghice 

cu laturile a < 100, b < 100, c < 100, cu precizarea ca doar 16 dintre ele au forme diferite 

neasemenea.  

 

 Dintre acestea 20 sunt asemenea cu triunghiul de laturi (3,4,5), 7 sunt asemenea cu 

triunghiul de laturi (5, 12, 13), 5 sunt asemenea cu triunghiul de laturi (8, 15, 17), iar ultimele 9 

triunghiuri sunt diferite neasemenea. 

 

 

PENTAGRAMA LUI PITAGORA 

(PENTAGONUL STELAT) 

 
 

 

Pentagrama este simbolul şcolii filozofice întemeiate la 

Crotona de marele educator al spiritului grecesc. Ea reprezintă o 

întrupare a perfecţiunii geometrice, datorită proprietăţilor unice 

pe care le posedă. Utilizată ca semn al recunoaşterii adepţilor 

lui Pitagora, aceasta denotă ordinea, armonia, echilibrul. 

Toate cele 5 linii sunt egale, unghiurile interne sunt egale, precum şi cele externe.   Literele 

greceşti care însoţesc Pentagrama înseamnă “Să fii sănătos!”  “Hyglia” nu era concepută ca o lipsă 

a bolii, ci mai degrabă ca întregime a funcţiilor vitale şi o existenţă complet armonioasă.  

Romanii au preluat obiceiul, întroducând cuvântul SALUS, cu aceeaşi semnificaţie. Însă 

atribuirea literelor acestui cuvânt nu e oarecare, deoarece sunt cinci colţuri cu şase litere. Aici se 

află înţelesul ascuns al Pentagramei. 

Pentagrama se autogenerează. Dacă o desenăm observăm că în centru avem un pentagon 

regulat. Vârfurile lui, unite dau naştere unei pentagrame mai mici incluse în prima. La rândul ei, 

aceasta are un pentagon în centru, iar procesul se poate repeta la nesfârsit. Astfel, Pentagrama 

reprezintă un simbol al infinitului. Prefecţiunea geometrică constă într-un raport de armonie. 

Indiferent ce segmente luăm, unul mai mic şi unul mai mare, împarţind segmentul mare la cel mic 

obţinem aceeaşi valoare numită “Proporţia de aur”. Iată expresia echilibrului universal şi a 

armoniei. Iată “numărul”, ca esenţă a tuturor lucrurilor, o realitate concretă, nu un simbol abstract. 

 

 

Bibliografie: Mihu Cercel – “PITAGORA” 

- EDITURA ACADEMIEI 1986 BUCUREŞTI 
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O VIAŢĂ PENTRU O TEORIE 
 

Elevi: Stănescu Alina & Ţărnică Ana-Maria, clasa aVII-a                                                                                                                     
 Şcoala Gimnazială „Rareş  Vodă” Ploieşti                                                                                                      
Prof.îndrumător: Daniela Badea 

Motto: În mijlocul teoremelor şi  

ecuaţiilor, nu uitaţi omul. 

                                    Albert Einstein 

 1.Date biografice: 

Ilustru matematician francez, Evariste Galois a trăit doar 21 de 

ani, s-a născut la 25 octombrie 1811 în Bourg la Reine (lângă Paris), 

Franţa, şi a decedat la 31 mai 1832, în Paris.Teoriile lui nu au 

stârnit, în timpul scurtei vieţi şi nici imediat după moarte, interesul 

meritat pentru imensa lor valoare.Camille Jordan precizează  in 

cartea sa „Tratat cu privire la substituţii în ecuaţiile algebrice”  că 

întreaga carte este un comentariu la teoriile enunţate de Evariste 

Galois. Din acel moment gândirea matematică a fost contaminată de 

ideile lui Galois. 

Există chiar o nouă disciplină specială denumită „Teoria lui 

Galois”, căreia îi sunt consacrate diferite manuale, studii, 

monografii, şi, care,face obiectul unor cursuri universitare de o mare 

importanţă ştiinţifică având largi aplicaţii în multe ramuri ale matematicii, dar şi în multe alte 

domenii. Timpul a lucrat în favoarea lui Galois , doar după un veac de la moarte. Niciodată viaţa 

unui om de geniu nu a fost înfrântă de prostia omenească triumfătoare ca în cazul nefericitului 

savant francez Evariste Galois. E greu de afirmat că a fost un copil minune în accepţiunea curentă a 

acestei noţiuni,dar nici nu s-ar putea spune că opera sa ar fi produsul unei vârste mature, când nu a 

trăit decât câţiva ani în care, în plină izbucnire a unei tinereţi tumultuoase, s-a manifestat ca 

revoluţionar cu adânci şi nestrămutate convingeri democratice şi ca savant ce credea în adevărul şi 

perenitatea descoperirilor sale. „ Împotriva prostiei şi zeii luptă fără succes”, sunt cuvintele lui 

Schiller, ce exprimă lupta acerbă ce a dus-o Galois împotriva prostiei omeneşti. 

Galois era un liberal convins, iar a fi liberal în acele timpuri însemna să fii împotriva 

întoarcerii vechiului regim, împotriva reînfiinţării puterii absolute a monarhiei. Liberali erau şi aceia 

care susţineau monarhia constituţională. Toţi sprijineau marea burghezie, care a deţinut multă 

vreme puterea în Franţa. Din această burghezie s-a desprins grupul liberalilor, care se compunea din 

cei mai înaintaţi sub aspect ideologic, iar dintre aceştia s-a născut partidul republican, pentru care 

avea să lupte Galois.  Copilul Evariste Galois nu lăsa să se întrevadă, în nici o manifestare a lui, 

calităţi intelectuale excepţionale, era un copil ca toţi ceilalţi, o fire liniştită, cuminte, cu un real 

talent de versificator, ca şi tatăl său, foarte afectuos cu părinţii, niciodată refractar la îndrumările ce 

i se dădeau. 
 

2.O hotărâre neaşteptată: 

Avea toate calităţile unui băiat în pragul adolescenţei, ce trebuie trimis mai departe la studii, 

ca să poată continua şirul de intelectuali pe cre îi dăduseră părinţii. În 1822, când avea 11 ani, 
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pleacă la Paris pentru a continua studiile. A intrat în clasa a patra a liceului Louis le Grand. Ordinea 

în care se succedau clasele era inversă, în comparaţie cu cea de astăzi. Primul an, clasa a IV-a s-a 

soldat destul de bine, luând premii la toate disciplinele. În cel de-al doilea an, se plictiseşte de 

lecturile din clasici şi de comentariile aride ale profesorilor. Părerile profesorilor despre copil erau 

diferite, unii remarcând aptitudini „deosebite”, alţii că este „ciudat şi vorbăreţ”, alţii: „are un fel de 

a fi cam straniu, dar original şi singuratic”, „talentul său e o legendă în care nu mai putem să 

credem”, „minte risipită”, fiindcă nu-l interesau niciodată lucrurile mărunte. Considerat ca elev 

mediocru i s-a sugerat tatălui, să-l lase să repete clasa a treia, al doilea an de studiu. Această 

neaşteptată hotărâre a fost aceea care a deschis calea extraordinară a matematicii. Plictisit de 

repetarea unor materii pe care le cunoştea foarte bine, s-a refugiat în matematică întâi din 

curiozitate, apoi din pasiune.  
 

3.Viaţa şi studiile sale: 

Era vremea când frumoasa geometrie de Adrien Le Gendre, îşi câştigase notorietatea. Acest 

celebru manual s-a tipărit în 15 ediţii, ultima datând din anul 1881. Se socotea că pentru cei mai 

talentaţi elevi în domeniul matematicii este necesar un timp de cel puţin doi ani ca să o poată 

parcuge Scrisă într-o admirabilă literară, cu o logică strânsă şi fără să se îndepărteze de spiritul 

euclidian,se folosea anevoie în şcoli,deoarece era peste puterea de înţelegere  a elevilor mediocri, 

învăţaţi nu atât cu un spirit logic coerent, cât mai ales cu memorizarea unor formule. În acest fel 

erau întocmite expunerile vulgarizatoare ale unor autori de cărţi şcolare mai puţin competenţi. 

Evariste Galois a citit lucrarea de la un capăt la altul, aşa cum ar fi avut de a face cu un pasionant 

roman de aventuri. I se releva întregul edificiu al geometriei euclidiene, structura însăşi a acestei 

riguroase discipline pe care o înţelegea fără cea mai mică dificultate. Se simţea în tovărăşia unui 

spirit mare şi poate aceasta a fost cea mai verosimilă explicaţie a unei pătrunderi căreia nu i se putea 

opune nici o piedică. Algebra nu a avut aceeaşi soartă. Nu era scrisă de un maestru ca Le 

Gendre.Textul manualului era un text didactic oarecare, ce nu putea să-l încânte. 

Galois s-a adresat direct lui Joseph Lagrange, marele maestru din acea vreme, apoi a studiat 

opera lui Abel,renumitul matematician norvegian,( născut în 1802, mort la 26 ani) al cărui destin 

trist se aseamănă în foarte multe privinţe cu viaţa lui Galois. Era aproape imposibil de explicat cum 

un copil de 14-15 ani, fără o pregătire de specialitate, intră în domeniul matematicilor superioare, cu 

atâta siguranţă, îşi însuşeşte cele mai înalte teorii ce presupun o maturitate pe care numai timpul o 

poate consolida: capodoperele analizei algebrice, memoriile despre soluţia numerică a ecuaţiilor, 

teoria funcţiilor analitice şi calculul diferenţial al funcţiilor. „E stăpânit de patima matematicilor” 

– ziceau profesorii. Evariste calcula în minte cele mai complicate operaţii, ceea ce i-a cauzat multe 

necazuri în şcoală. Evariste îi acuza pe profesori de păcatul de a fi oameni cumsecade, dar mediocri, 

cu o inteligenţă limitată şi inspira colegilor şi dascălilor un ciudat sentiment de teamă. Un singur 

profesor a exclamat: „Băiatul e stăpânit de nebunia matematică. Părinţii ar face bine să-l 

îndrume să studieze numai matematica. Aici îşi pierde timpul, iar tot ce reuşeşte să facă este doar 

să înnebunească pe profesori şi să înnebunească şi el”. 

La 16 ani, dă examen de admitere la Politehnică, dar a căzut, spre mirarea tuturor. Terquem, 

editorul revistei „Nouvelles Annales de Mathématiques”, notează: „Un candidat de inteligenţă 

superioară este pierdut dacă are de a face cu un examinator mai puţin inteligent: „Hic ergo barbarus 

sum quia non intelligor illis” (Sunt barbar fiindcă ei nu mă înţeleg). 

La 17 ani intră la liceul Louis le Grand, în clasa profesorului Paul Emile Richard, ce l-au interesat 

întotdeauna talentele şi avea o renumită eleganţă a limbajului matematic şi era, totodată , un om de 

o rară bunătate. Demonstraţiile ce le făcea Galois îl entuziasmau. Aşezat în mijlocul elevilor, îl 
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asculta cu sfinţenie pe Evariste cum conduce expunerile unor probleme noi şi pentru el, pe care 

mintea ascuţită a genialului elev le născocea mereu.                     

Spunea la toţi că este absurd ca un asemenea element să fie supus unui examen de admitere la 

Politehnică. Pe raportul prin care propusese acordarea unui “premier prix” scrisese: „elevul acesta 

face dovada unei nete superiorităţi faţă de colegii săi, nu lucrează decât cu cele mai dificile părţi 

ale matematicii”.  
 

4.Realizări profesionale: 

La vârsta de 17 ani, Galois făcuse anumite descoperiri în materia ecuaţiilor, care au atras 

atenţia şi care nu sunt încă epuizate nici în zilele noastre. Primul său memoriu asupra fracţiilor 

continuie a fost elaborat la începutul anului 1829 şi publicat la 1 martie. Profesorul Richard a fost 

acela care l-a încurajat să-l prezinte Academiei de Ştiinţe.Cele conţinute în aceast memoriu, deşi 

reprezintă idei de înaltă ţinută ştiinţifică dovedind că depăşise stadiul de elev talentat şi devenise un 

matematician inventiv, cu maturitate în gândire, nu se ridicau la înălţimea viitoarelor sale lucrări 

care au făcut epocă. 

 Cel mai de seamă matematician din vremea lui Galois era Cauchy care îi promisese  că va 

prezenta Academiei memoriul pe care îl redactase, şi care conţinea descoperirile fundamentale ce le 

făcuse până la vârsta de 17 ani. Deşi aşteptase cu nerăbdare să i se dea un răspuns şi să se facă o 

apreciere la teoiile sale, Cauchy nu numai că nu a examinat preţiosul document, dar l-a şi rătăcit. La 

fel făcuse cu câţiva ani în urmă cu o lucrare a tânărului şi genialului matematician norvegian Abel. 

Din această împrejurare se trage poate sentimentul de aversiune pe care Galois a păstrat-o 

Academiilor şi oamenilor de ştiinţă cu funcţii oficiale. 
 

5.Apar urme de tristeţe în viaţa geniului: 

La sfârşitul aceluiaşi  an şcolar 1828 se întâmplă două nenorociri în viaţa adolescentului 

Galois: cade la examenul de admitere de la Politehnică (pentru a doua oară) şi mai apoi îi moare  

tatăl. Pe profesori îi nemulţumea şi faptul că acest bizar candidat, făcea aproape toate operaţiile din 

minte. Aşa că strâmtorat financiar, sfătuit de profesorul Richard, intră la École Normale unde avea 

asigurată întreţinerea. În primul an de studii, aici, a învăţat de la Auguste Chevalier(care rămăsese 

cel mai bun prieten a lui Evariste) mai multe despre viaţa politică decât ştiuse până atunci. Părerile 

sale republicane consternau nu numai familia dar şi pe  tinerii lui prieteni din timpul copilăriei, care 

veneau să-l asculte. Mergea atât de departe, încât se referea la noţiuni care nici nu erau prea bine 

înţelese de către cei ce-l ascultau, dar care erau considerate incendiare: drepturile maselor. 

Îndrăzneala sa nu era doar a matematicianului care a revoluţionat algebra,ci a omului. Galois privea 

înainte atât ca om de ştiinţă cât şi ca cetăţean.Referindu-se la unii savanţi contemporani ar fi spus : 

„Oamenii aceştia au rămas cu o sută de ani în urmă”. Pe el îl interesa doar viitorul. Ideile sale au 

fost întotdeauna urmate de fapte şi de acţiuni concrete.  

La 8 ianuarie 1831 Galois este eliminat provizoriu din Şcoala Normală. La 13 mai, Galois a 

fost arestat, din cauza unor declaraţii rostite împotriva regelui Ludovic Filip. A fost absolvit de 

orice pedeapsă.La 17 ianuarie 1831, Academia de Ştiinţe a însărcinat pe doi dintre membrii săi, 

Lacroix şi Poisson, să examineze un memoriu pe care Galois îl depusese în ajun. Era rodul ultimelor 

sale strădanii, iar Poisson fusese cel ce încurajase pe tânărul savant să le concretizeze într-o 

comunicare. Numele lui Poisson era cunoscut. Revine în toate teoriile matematice din domeniul 

gravitaţiei, în materie de electricitate, de magnetism. 

Întârziindu-se cu redactarea raportului, Evariste depune la data de 31 martie o cerere prin care 

solicită un răspuns: „Îndrăznesc să sper că domnii Lacroix şi Poisson nu o vor lua în nume de 
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rău dacă le voi aminti despre un memoriu în legătură cu teoria ecuaţiilor, încredinţat domniilor 

lor acum trei luni. Cercetările cuprinse în acel memoriu făceau parte dintr-o lucrare pe care am 

prezentat-o anul trecut, în vederea obţinerii premiului de matematici şi în care dădeam, pentru 

toate cazurile, regulile care permit să se recunoască  dacă o ecuaţie este sau nu rezolvabilă prin 

radicali. Dat fiind că această problemă a fost considerată până acum, dacă nu imposibilă, cel 

puţin foarte anevoioasă de către matematicieni, comisia de examinare a socotit apriori că nu am 

putut-o rezolva, în primul rând pentru că mă numesc Galois, în al doilea rând, pentru că sunt 

student.După aceea comisia a pierdut manuscrisul meu, şi am fost înştiinţat că mnuscrisul ce-l 

depusesem a fost rătăcit. Lecţia ar fi trebuit să-mi servească de învăţătură. După cum vedeţi, 

cercetările mele au avut până astăzi o soartă asemănătoare cu a celor ce se ocupă de cvadratura 

cercului. Analogia fi-va ea dusă până la capăt?...Primiţi vă rog etc…Nu este strigătul unui 

orgolios, ci al unui nedreptăţit ”. 
 

6. Speranţă umbriă timp de 9 luni: 

        La 11 iulie 1831, guvernul hotărâse arestarea căpeteniilor republicane, iar autorităţile nu aveau 

nici un interes să-l lase în libertate. Lui Galois i s-au dat 9 luni de închisoare. La Sainte Pélagie şi-a 

sărbătorit aniversarea celor 20 de ani, la 25 octombrie 1831. Aici, la Saint Pélagie, scrie o serie de 

lucrări de cea mai mare importanţă ştiinţifică. Într-un memoriu datat Sainte Pélagie, septembrie 

1831, găsim următoarele triste comentarii: „Nu este cazul să arăt aici cum şi de ce mă aflu în 

închisoare, dar trebuie să spun cât de des se rătăcesc manuscrisele în dosarele domnilor membri 

ai Academiei, deşi nu pot să concep o asemenea neglijenţă din partea unor oameni care au pe 

conştiinţă moartea lui Abel. Despre mine, care nu vreau să mă compar cu acel ilustru 

matematician, ajunge să spun doar atât că memoriul meu despre teoria ecuaţiilor a fost depus la 

Academia de Ştiinţe în februarie 1830… şi că mi-a fost cu neputinţă să capăt înapoi 

manuscrisele. Nu se poate spune că primul memoriu nu a fost cunoscut ochiului maestrului. Un 

extras trimis în 1831 la Academia de Ştiinţe a fost supus spre examinare domnului Poisson, care 

a raportat că nu l-a înţeles. În ochii mei, orbiţi de amorul propriu al autorului, aceasta înseamnă 

pur şi simplu că dl. Poisson nu a vrut sau nu a putut să înţeleagă. În ochii publicului va dovedi 

că lucrarea mea nu înseamnă nimic”. 

Amintindu-şi de insuccesele de la examenele de intrare la Politehnică notează cu amărăciune: 

„Va trebui mai ales să suport râsul nebun al domnilor examinatori de la Şcoala Politehnică 

(despre care mă mir că nu ocupă fotolii la Academia de Ştiinţe, căci fără îndoială, locul lor nu 

este în rândul posterităţii) şi care, având tendinţa să monopolizeze tipărirea cărţilor de 

matematică, vor afla că un tânăr, respins de ei de două ori, are pretenţia să scrie, nu lucrări 

didactice, ci, culmea!, cărţi ştiinţifice originale”. 
 

7.De la un simplu conflict la moartea geniului Galois: 

După eliberare, pe 29 mai, era liber să părăsească Parisul, dar nu a făcut-o. Se presupune că în 

aceeaşi zi a intrat în conflict cu un patriot, din cauza tinerei cochete pe care o cunoscuse ,şi-n urma 

duelului, ce nu l-a putut evita, a fost ucis. Nu se ştie precis nici motivul pentru care a trebuit să se 

bată în duel a doua zi şi nici numele exact al celui care l-a ucis.  
 

8.O moştenire minunată : 3 scrisori redactate în seara dinaintea morţii: 

În noaptea ce a precedat duelul, la 29 mai, având certitudinea că a doua zi va fi omorât, scrie 

trei scrisori rămase celebre. 

O scrisoare către republicani: „…Mă căiesc de a fi spus un adevăr nefast în faţa unor 

oameni care nu erau pregătiţi să-l primească cu sânge rece. Dar, în sfârşit, am spus adevărul. 
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Merg la moarte cu conştiinţa curată de patriot. Adio. Eram gata să-mi dăruiesc viaţa pentru 

binele obştesc. Iertare pentru cei care m-au ucis, căci sunt de bună credinţă”. 

O scrisoare către N. Leban şi V. Delanoy: „…Păstraţi-mi amintirea, de vreme ce soarta nu 

mi-a hărăzit destule zile pentru ca patria să-mi cunoască numele”. 

Cea mai patetică a fost scrisoarea către Auguste Chevalier, cu o expunere de teorii matematice 

geniale, întretăiate de un text lung. Teoriile şi calculele sunt redactate chiar în noaptea ce a precedat 

duelul şi pe margine sunt mereu notate cuvintele: „Nu mai am timp. Am făcut mai multe lucruri 

noi în domeniul analizei .Unele privesc teoria ecuaţiilor, altele funcţiile definite prin integrale… 

Cu acest material se pot face trei memorii..Primul este  scris şi în ciuda celor spuse de Poisson, îl 

menţin cu corectările ce am adăugat…De la o vreme încoace, meditaţiile mele au avut drept 

subiect principal aplicarea teoriei nedeterminării  la analiza transcendentă. Problema este de a 

vedea apriori , într-o relaţie între cantităţi sau fracţii transcendente, ce schimburi se pot face, ce 

cantităţi se pot substitui cantităţilor date, fără ca relaţia să înceteze de a exista…Dar nu am timp 

şi ideile mele nu sunt încă bine puse la punct în acest domeniu care este imens… 

Mai târziu nădăjduiesc că vor veni oameni care vor considera util să descifreze toate aceste 

lucruri încurcate.”. În afară de lungul fragment de matematică integrat în scrisoarea către 

Chevalier, pe masa de lucru au mai fost găsite două memorii, pe care le corectase în acea noapte, 

pe unele dintre ele, însemnase: „Nu am timp acum – 1832”. 

Duelul şi moartea lui Galois nu au fost anunţate de ziarele din Paris, decât foarte sumar. Nu a 

vrut să primească serviciile preotului. Lucid până în ultima clipă, i-a şoptit frăţiorului mai mic 

Alfred ce l-a vegheat: „Nu plânge! Am nevoie de tot curajul ca să pot muri la 20 de ani”. 

 

9.O idee inteligentă: 

„A sări cu amândouă picioarele peste calcule, a grupa operaţiile, a le clasifica după 

dificultăţi, iar nu după formele lor, iată, după părerea mea, misiunea viitorilor matematicieni, 

iată calea pe care am urmat-o…Nu trebuie confundat punctul de vedere pe care îl emit cu 

pretenţia anumitor persoane de a evita în aparenţă orice fel de calcul şi care traduc în fraze 

foarte lungi ceea ce se poate exprima foarte concis cu ajutorul algebrei, adăugând astfel la 

lungimea operaţiilor lungimile unui limbaj care nu este făcut pentru a le exprima. Aici nu veţi 

găsi nimic asemănător; aici se face analiza analizei…” 

10. În concluzie: 

Pentru Evariste Galois lumina s-a stins mult prea timpuriu, însă, a lăsat altora şansa de a-i 

cunoaşte opera şi de  a-i împărtăşi dragostea imensă faţă de matematică ca şi o dorinţă a sa scrisă în 

fuga condeiului când era la Sainte Pélagie: „ Savanţii nu sunt făcuţi pentru a trăi izolaţi, sunt şi ei 

legaţi de epoca lor…iar mai târziu  sau mai devreme îşi vor înzeci puterile printr-o muncă în 

comun. Cât timp câştigat pentru ştiinţă va însemna aceasta!”   
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PITAGORA -MAGICIANUL NUMERELOR 
 
Elev: Mihai Valentin Cristian, clasa a IX-a 

Liceul Tehnologic „Iordache  Golescu” Găești,jud. Dâmboviţa 
Prof. îndrumător:  Alexe  Iulian 
 

Pitagora s-a născut prin anul 580 înainte 

de Hristos în insula Samos. Încă de tânăr a 

călătorit mult, vizitând Orientul Apropiat până 

în India. Când s-a întors în Samos, a dat peste 

Polycrates care a fost tiran al Samosului în 

perioada 538-522 î.Hr. Pitagora, el însuși un 

mic dictator, s-a mutat la Crotona, azi Crotone 

în Italia, unde a întemeiat cel mai ”totalitar” 

colegiu posibil.  Pitagora vedea matematica ca o 

teorie abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții logice, cu exactitatea proporțiilor și cu 

demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel pe elevi trecea la geometrie care pentru 

el se compunea din elemente clasice: axioma, teorema și demonstrația. Fără să-l cunoscă pe Thales 

din Milet, a stabilit o serie de teoreme: suma unghiurilor dintr-un triunghi este egală cu două 

unghiuri drepte și pătratul ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor 

celorlalte două laturi. Poate ar mai fi spus și alte adevăruri, dar el disprețuia astfel de ”aplicații”, 

considerându-le prea mici pentru geniul său.  

Apollodor povestește că atunci când a descoperit teorema cu ipotenuza, Pitagora a sacrificat 

100 de animale ca să le muțumească zeilor. Știrea trebuie să fie falsă deoarece Pitagora s-a mândrit 

cu faptul că nu făcea rău animalelor, impunându-le același lucru și discipolilor. Singurul exercițiu 

care îi aducea bucurie nu era fomularea în sine a teoremelor, ci speculațiile înalte și abstracte ale 

teoriei. 

    "Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului " spunea Pitagora. 

Pentru Pitagora numerele sunt principii absolute în Aritmetică; principii aplicate în Muzică; 

mărimi în stare de repaus în Geometrie; mărimi în mişcare în Astronomie, servind simultan ca 

măsuri ce determinã natura lucrurilor şi exponenţi care le fac cunoscute. Aritmetica el nu o vedea ca 

pe un instrument de contabilitate, ci ca pe un studiu al proporțiilor. Așa a descoperit legătura dintre 

număr și muzică. Trecând într-o zi prin fața atelierului unui fierar, a fost surprins de ritmicitatea 

loviturilor de ciocan pe nicovală. Întors acasă a început să facă experimente punând să vibreze corzi 

de aceeași grosime și la fel de tensionate, dar de lungimi diferite. A ajuns la concuzia că sunetele 

depind de numărul de vibrații. Le-a calculat și a stabilit că muzica nu este altceva decât o relație 

numerică între aceste vibrații, măsurată după intervalul dintre ele. Chiar și tăcerea spunea el nu este 

decât o muzică pe care urechea omenească nu o percepe, fiindcă e continuă, deci nu are intervale. 

Planetele, ca toate celelalte corpuri aflate în mișcare produc o ”muzică a sferelor”. Pământul 

este o sferă, afirma Pitagora cu 2000 de ani înaintea lui Copernic și Galilei și învârte în jurul axei 

sale de la est la vest având cinci zone: arctică, antarctică, hibernală, estivală și ecuatorială. Împreună 

cu celelalte planete forma cosmosul. 

O parte din ideile sale erau inspirate din filosofia Orientului. Astfel, sufletul, fiind nemuritor, 

migrează de la un corp la altul, părăsindu-l pe cel mort, purificându-se un timp în Hades apoi 

reîncarnându-se. Pitagora își amintea că fusese cândva o curtezană celebră, apoi eroul aheu 
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Euforbiu din războiul troian. Ba chiar mergând odată la Argos, își recunoaște acolo o armă din 

timpul expediției. Toate aceste aspecte îl fac pe Pitagora un personaj aproape fantastic.  

Timon din Atena ni l-a înfățișat din punct de vedere intelectual ca pe un ”histrion(bufon) cu 

aere solemne care tot dându-și singur importanță a reușit să și-o capete”. Pitagora nu se mărginea să 

practice virtutea, ducând o viață castă, păstrând un regim alimentar riguros și având o purtare 

demnă și înțeleaptă, ci a făcut un instrument de publicitate pentru sine. Devenise o figură semi-

divină: învățăceii așteptau patru ani până să-l vadă. Închistat în orgoliul său de castă și tot mai 

convins că cercul pitagoricienilor constituie o grupare aleasă și predestinată de zei să pună ordine în 

rândul oamenilor, s-a hotărât să ia puterea în stat și să întemeieze la Crotona republica ideală, bazată 

pe filosofia elaborată de el însuși. Ca toate republicile ideale, ea urma să fie o ”tiranie luminată”. 

Pitagora dorea să interzică tuturor vinul, carnea, ouăle, bobul, amorul și râsul. La un moment dat 

crotonezii au constatat că toate demnitățile din stat erau deținute de adepții lui Pitagora, oameni 

austeri, foarte serioși, plicticoși, competenți și îngâmfați care doreau să facă din Crotona o 

închisoare-mănăstire. Înainte de a fi prea târziu, au înconjurat seminarul, i-au scos pe chiriași și i-au 

ucis. Pitagora a apucat să fugă în chiloți, dar un destin răzbunător i-a condus pașii într-un lan cu 

bob. Din scârba pe care o avea față de această legumă a refuzat să se ascundă acolo. A fost prins și 

omorât cândva în jurul anului 495 î.Hr. Avea deja peste 80 de ani și își pusese la adăpost 

”Comentariile”, încredințându-le fiicei sale Damona, cea mai fidelă discipola a sa, ca să le 

răspândească în lume. 

El a fost căsătorit cu geniul în 

matematică Theano, o femeie deosebit 

de inteligentă și cu o mare înclinație 

către cunoașterea spirituală. Nu numai 

că societatea pitagoreică a fost ulterior 

un model pentru Academia lui Platon și 

pentru alte grupuri filozofice mai 

ortodoxe, dar deasemeni ea a stimulat 

formarea unor societăți ezoterice și 

mistice ca de exemplu aceea a 

esenienilor. Ca și pitagoreicii, esenienii 

își țineau lucrurile în comun, duceau o 

viață contemplativă, practicau o 

anumită formă de numerologie și erau și 

ei vegetarieni. Deoarece exprimările lui Pitagora erau învăluite în mister, multe din învățăturile sale 

au fost reconstituite din scrieri ale urmașilor săi.   Printre discipolii săi se numară câțiva dintre cei 

mai mari gânditori ai antichității. Aici pot fi incluși Empedocle din Akragas, Porfirius, Plotin și 

desigur Platon, a cărui filozofie este rezultată din asimilarea învățăturilor lui Pitagora. Câteva dintre 

cele mai "platonice" teorii ale lui Platon își au de fapt originea în învățătura lui Pitagora. De 

exemplu, credința lui Platon în reîncarnare și transmigrarea sufletului sunt de fapt idei pitagoreice la 

origine. Aceeași origine o are și teoria formelor. Idealurile platonice, noțiunea că lumea este o 

reflectare a unei lumi ideale, arhetipale și ideea că raționamentul  matematic și logic, bazat pe 

adevăr, ne poate permite accesul la aceasta lume ideală, superioară, provin tot de la Pitagora. Poziția 

categorică a lui Pitagora împotriva macelăririi animalelor pentru hrană a fost explicată în repetate 

rânduri de către el, printre consecințele pe care Pitagora le enumera ca aparținând acestui obicei 

nefast al oamenilor fiind și aceea că acest fapt reprobabil conducea adeseori oamenii la război, în 

opinia lui Pitagora.  
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Mai mult, învățăturile clasice sugerează un motiv rațional pentru coșul său cu fasole, pe care 

îl folosea frecvent. În antichitate,  grecii își alegeau candidații politici punându-i să arunce un bob 

de fasole mai degrabă decât un buletin de vot, un buletin de vot modern fiind un bilet sau o bucată 

de hârtie, iar hârtia era prețioasă în antichitate. Deci, ceea ce de fapt Pitagora transmitea urmașilor 

săi, era mesajul "Nu intrați în politică !", acesta fiind unul dintre sfaturile sale practice înțelepte. 

Întrebat de un rege grec ce fel de om era un filozof, termen pe care Pitagora l-a folosit pentru prima 

data pentru el însuși, Pitagora a răspuns cu o parabolă, sugerând prin aceasta starea de detașare 

spirituală pe care o manifestă o ființă umană înțeleaptă. El a spus că există trei tipuri de oameni care 

participă la Jocurile olimpice: atleții care participă în competiții pentru glorie, comercianții care își 

vând produsele și spectatorii care savurează contemplația. Un filozof se aseamană cu spectatorul, 

privind cu detașare. Deși Pitagora obișnuia să facă un joc cu cele două cuvinte grecești soma (trup) 

și sema (mormânt), aceasta nu înseamnă că el se referea la faptul ca trupul trebuie lăsat să se 

degradeze înainte de moarte. Din contră, el avea o convingere asemănătoare cu cea a yoghinilor 

Indiei că trupul trebuie să fie în mod înțelept menținut în bună stare, că trebuie ajutat să se dezvolte 

și să fie flexibil pentru a deveni un instrument cât mai eficient pentru spirit. Un trup decrepit 

împiedică evolutia spirituală. Astfel ca, întocmai înțelepților yoghini ai Indiei, Pitagora îi îndemna 

pe pitagoreici, barbați și femei, să aibă un program zilnic de exerciții viguroase care includea 

exerciții atente de modelare a trupului asemănatoare posturilor corporale (asana) cunoscute în yoga, 

alergarea ușoară pe distanțe scurte, mișcarea în general și exercițiile dinamice, de genul gimnasticii 

sau a posturilor dinamice ce erau cunoscute de el din lungile peregrinări din India. Tocmai de aceea 

alături de matematicieni și filozofi străluciți societatea pitagoreică mai cuprindea și un număr 

impresionant de mare de atleți, ca de exemplu faimosul Milos din Croton, care a explicat victoriile 

sale la Olimpiadă,  mai ales datorită dietei pitagoreice ce excludea consumul de carne. Per 

ansamblu,  societatea pitagoreică era o combinație a unui izvor de sănătate și aceea a unui rezervor 

de gândire spirituală  înaltă. Cu accentul care se punea pe contemplație meditativă, antrenament 

fizic adecvat prin posturi corporale și dietă echilibrată din care era exclus consumul de carne, 

disciplina promovată de Pitagora și-ar găsi ușor locul alături de învățăturile celebrilor înțelepți ai 

Indiei. 

 

Sursa : http://Informatii matematicieni.com,   

             http://www.ayus.ro,  

            http://www.istorie-pe-scurt.ro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayus.ro/
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NUMERELE ÎNTREGI  ÎN VIAȚA NOASTRĂ  
 
Elev Preda Marius, clasa aVI-a 

Școala Gimnazială nr. 2 Ovidiu, Județul Constanța 
Profesor îndrumător: Purcărea Liana-Corina  

,, Dumnezeu a creat numerele naturale. 

 Restul este opera omului”. 

( Leopold Kronecker)   

 

 În lumea de astăzi calculele cu numere întregi sunt tot atât de importante și de răspândite 

cum sunt cele care conțin scăderi, înmulțiri și împărțiri de numere naturale. La ce sunt folosite 

numerele întregi în viața reală? Pentru ce avem nevoie de ele? Voi încerca să găsesc răspunsurile la 

aceste întrebări.  

 

1. Matematica și starea vremii   

În fiecare zi aflăm de la televizor sau de pe internet datele despre starea vremii, de cele mai multe 

ori aflăm aceste informații de pe telefonul mobil. Am urmărit datele despre temperaturile din zilele 

lunii februarie 2016 în județul Constanța, din care am ales câteva date prezentate în tabelul de mai 

jos:  

 

Data  6.02. 10.02 21.02 25.02 27.02.  

Temperatură  

efectivă  
Max. 6C 

Min. -1C 

Max. 11C 

Min. 4C 

Max. 9C 

Min. 4C 

Max. 8C 

Min. 5C 

Max. 8C 

Min. 6C 

 

Observăm că diferențele de temperatură se pot calcula astfel: (+6) – (-1) = +6+1= +7 ( diferența de 

temperatură din 6 februarie este de 7C) sau (+11)- (+4) = +11 – 4= 7 (diferența de temperatură din 

10 februarie). Poate să spună cineva că nu urmărește niciodată starea vremii înainte de a pleca în 

vacanță cu părinții? 

 

2. Matematica și geografia: diferența de altitudine 

Pentru a calcula diferența de altitudine dintre două puncte putem folosi semnul ,, +” pentru zonele 

aflate deasupra nivelului mării și ,, -” pentru cele aflate sub nivelul mării. 

Unul dintre cele mai înalte vârfuri din lume 

 este Annapurna  ( 8091 m) din Nepal, al cărui 

 nume înseamnă în limba sanscrită ,, Zeița recoltelor 

Peste 60 de încercări de a urca pe măreața culme  

s-au sfârșit cu moartea alpiniștilor, situând astfel  

Annapurna pe un loc fruntaș și la categoria celor  

mai periculoși munți din lume. 

Putem considera înălțimea acestui munte ca fiind  

+ 8091 m deoarece se află deasupra nivelului mării. 
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 Am ales și Groapa Marianelor, cel mai adânc punct  

de pe suprafața Pământului, situat în Oceanul Pacific,  

având o adâncime de 11022 m adâncime. 

 Diferența de altitudine se poate calcula astfel: ( + 8091 m) – (- 11022 m) = + 8091 m + 11022 m 

= 19113 m. 

 

3. Matematica și istoria 

Putem folosi numere întregi și la istorie, notând cu ,,-” anii î.  Hr. și cu ,, +” pe cei d. Hr. De 

exemplu, în anul 1800 î. Hr. mesopotamienii au alcătuit primele tabele de înmulțire (-1800), iar în 

anul 1640 Fermat formulează ,, mica teoremă a numerelor”(după 3440 de ani!).    

 

 

4. Matematica și bugetul familiei 

Putem folosi numerele întregi și atunci când calculăm diferența dintre venituri și cheltuieli. Scriem 

cu semnul ,, +” sumele care reprezintă veniturile familiei și cu ,, -” cheltuielile. 

 

Venituri  Cheltuieli  

+ 1672 lei - 125 lei Energie electrică 

+23112 lei - 350 lei Telefon, cablu, internet 

 - 400 lei Cheltuieli de transport 

 - 1500 lei Alimente 

 - 500 lei Alte cheltuieli 

 

 Bibliografie  

1. Dăncilă, I., Divizibilitatea numerelor, Editura Sigma, București, 2001; 

2. htp://www.deepseachallenge.com/the-expedition/mariana-trench 

3. Copyrigt imagine: Marius Kluzniac- Flickr  
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PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU 

IDENTITATEA LUI HERMITE  
 

Elev Bogdan Rareș 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Bucureşti 
Prof. Îndrumător Dumitru Săvulescu 

 

 Referatul conţine o selecţie de probleme care se referă la partea întreagă a unor numere 

reale, care se rezolvă cu ajutorul identităţii lui Hermite, pe care la început o demonstrăm. În partea a 

doua se găseşte o listă cu probleme propuse pentru cei interesaţi de acest subiect. 

 

În rezolvarea exerciţiilor cu parte întreagă, un rol important îl are identitatea lui Hermite: 

  


















n

2
x

n

1
xx +…+ 







 


n

1n
x  = [nx] (), adevărată pentru ()xR, ()nN


.  

 

Observaţie importantă. Este indicat, la o problemă, să se observe mai întâi dacă este 

verificată identitatea Hermite, pentru a simplifica efectuarea calculelor.  

Să demonstrăm acum identitatea Hermite:  

   


















n

2
x

n

1
xx +…+ 







 


n

1n
x  = [nx], () xR, nN


. 

 

Demonstrație: Fie x = [x]+, [0,1)   






 

n

1k
,

n

k , ()k0,1,2,…,n–1  [x+
n

l
] = [x], 

()l0,1,2,…,n–k–1; [x+
n

l ] = [x]+1, ()ln–k,n–k+1, …,n–1 şi dacă însumăm, obţinem 








1n

0l

]
n

l
x[  = 



















ori"kn"

]x[.....]x[ +      













   

ori"k"

1x.....1x  = n[x]+k. Apoi [nx] = [n([x]+) ] = [n[x]+n] = 

n[x]+[n] = n[x]+k căci, din  






 

n

1k
,

n

k
  n[k,k+1) deci [n] = k 

 

PROBLEME REZOLVATE 

1. Ştiind că x 







1,

2

1
 şi kN


 atunci S = 







 

x

1x
+ 













1x

2x
+ 













2x

3x
+… + 













1kx

kx
 este:  

a) S = k; b) S = k+2: c) S = 1; d) S = k+1; e) S = 2k+1.  
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Soluție: Din 
2

1
  x  1  1  

x

1
  2 şi 









x

1
 = 1, 









 1x

1
 = … = 









 1

1

kx
 = 0, ()k2. Atunci, 

 S = [1+
x

1
]+[1+

1x

1


]+[1+

2x

1


]+…+[1+

1kx

1


] = 1+ 









x

1
+1+ 









 1x

1
+…+1+ 









 1kx

1
 = k+1. 

Răspuns corect d). 

 

2. Să se demonstreze că [logna] = [logn[a]], pentru ()n2 şi a[1,).  

Soluţie. Cum n  2, ()kN* astfel încât n
k 
 [a]  a  [a]+1  n

k+1 
 k  logn [a]  logna  k+1  

[logna] = [logn[a]]. 

 

 

3.  Să se arate că: [lg9+lg99+lg999+…+lg 
ori18de

9...999 ] = 170.   

Soluţie. Fie  = lg9+lg99+...+ lg 
ori18

9...99 ;   lg10+lg10
2
+…+lg10

18
 = 71; dar  = 

lg9+(lg9+lg11)+…+(lg9+lg(11…1)) = 18lg9+lg11+lg111+lg(11…1)  18lg9+(1+2+…+17) = 

18lg9+153  170. Deci, 170    171  [] = 170. 

 

4. Arătaţi că ]1[ + ]2[ + ]3[ ++ ]1n[ 2   = 
6

)1n4)(1n(n 
, ()nN

*
\{1}. 

Soluţie. Grupăm termenii astfel încât, în grupul de rang k, primul termen să fie ]k[ 2 , iar ultimul

 






 11k

2 . Deci S = [ 1 ]+[ 2 ]+[ 3 ]+( ]4([  + ]8[]7[]6[]5[  )+…+([ 2)1n(  ]+[

1)1n( 2  ]+[ 1n2  ]). În fiecare grupă, toţi termenii sunt egali cu primul termen al grupei (în 

prima grupă cu 1, în a2a cu 2, iar în ultima sunt egali cu n–1). Numărul termenilor este n1. În 

grupul de rang k numărul termenilor este (k+1)
2
1k

2
+1 = 2k+1. Deci S = 

(2∙1+1)∙1+(2∙2+1)∙2+(2∙3+1)∙3+…+(2∙(n1)+1]∙(n1) = 2∙1
2
+1+2∙2

2+
2+…+2(n1)

2
+(n1) = 

2(1
2
+2

2
+…+(n1)

2
+(1+2+…+(n1)) = 

6

)1n4)(1n(n 
. 

 

5. Arătaţi că: [
 

2

x1n 
– 

     
n

nx...x2x 
] = 0, xR, nN


.  

Soluţie.   xx1x  ;   x2x21x2  ; ...;   nxnx1nx  ; adun  
 

2

x1nn 
n   



n

1k

kx   
 

2

x1nn 
 

sau  
2

x1n  –1  


n

1k

]kx[
n

1    
2

x1n  . Din ultima relaţie)  1   
2

x1n   




n

1k

kx
n

1   0  [
 

2

x1n 
  

     
n

nx...x2x 
] = 0.  
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6. Arătaţi că: 








p

n
+ 









p

n
+ 







 

p

1n
+ 







 

p

2n
 +…+ 







 

p

1pn
 = n, n,pN


.  

Soluţie. Inducţie matematică. Pentru n = 1  



































p

p
...

p

3

p

2

p

1
 = 0+0+0+…+1 = 1 deci P(1) 

adevărată. Presupun relaţia dată P(n), adevărată şi arăt că 






 








 








 

p

3n

p

2n

p

1n
+…+








 








 

p

pn

p

1pn
 = n+1. (*). Relaţia (*), prin folosirea relaţiei presupusă adevărată, devine n–








 










p

pn

p

n
 = n+1  n– 


















p

n
1

p

n
 = n+1 relaţie adevărată. 

 

PROBLEME PROPUSE 

1. Să se determine [ 


1000000

1k k

1
], folosind, eventual, dubla inegalitate 2 1n  –2 n  

n

1
2 n –2

1n  , nN–{0}.  

2. Dacă x ≥ 1 real, arătaţi că  











 xx  .  

3. 
 
Arătaţi că: [( ])10n1n 2  = 4n+21, ()n>15.  

4.  Să se demonstreze că [ ]6n4[]3nn  , nN

 .  

5. Arătaţi că [
n

]x[
] = [

n

x
], ()nN


 .  

 6. Q  ()nN astfel încât [n] = n.  

7. Arătaţi că: 
     

0
n

nx...x2x

2

x)1n(








 



, ()xR, ()nN.  

8.  Arătaţi că nu există nN* astfel ca S = [ 4 1 ]+[ 4 2 ]+…+[ 4 n ] = 10
4
. 
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PRODUSUL SCALAR A DOI VECTORI 
 

Oprea Diana- Elena Și Sulger Sorina Mihaela  

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București 
Profesor Îndrumător: Săvulescu Dumitru 
  

Definiție: Se numește produsul scalar a doi vectori   ⃗ si   ⃗⃗ numărul  ⃗   ⃗⃗ egal cu produsul 

modulelor vectorilor înmulțit cu cosinusul unghiului celor doi vectori. 

  ⃗   ⃗⃗     ⃗     ⃗⃗                                                                                                                                

Iar cosinusul unghiului celor doi vectori este:      
 ⃗⃗  ⃗⃗

  ⃗⃗    ⃗⃗ 
 

Proprietăți: 

1) Produsul scalar a doi vectori este nul, dacă  unul dintre vectori este nul sau dacă cei doi 

vectori sunt ortogonali.      

2) Dacă  ⃗ , ⃗⃗ sunt vectori nenuli, atunci  ⃗   ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗     

Proprietăți ale produsului scalar:                                     

 Comutativitatea:  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗                                                                           

 Distributivitatea:  ⃗( ⃗⃗   ⃗)   ⃗   ⃗⃗   ⃗   ⃗ 

 Liniaritate: (α ⃗)∙ ⃗⃗= ⃗  (  ⃗⃗)      ⃗ ⃗⃗  

Fie  ⃗=   ⃗     ⃗ si  ⃗⃗     ⃗     ⃗ doi vectori în plan: 

Propoziția 1: Produsul scalar a doi vectori în plan este egal cu suma produselor coordonatelor celor 

doi vectori:  ⃗ ⃗⃗             

Propoziția 2: (Modulul unui vector) Fie vectorul  ⃗       , atunci:   ⃗   √            

Fie (O, i, j) un reper cartezian. În acest reper vectorii   ⃗ si   ⃗⃗ se descompun sub 

forma:                   ⃗     ⃗     ⃗ si  ⃗⃗     ⃗     ⃗  . Deoarece:  ⃗   ⃗          ⃗   ⃗    ,  ⃗   ⃗  

  (expresia analitică a produsului scalar).  

Teorema: Fie A (       , B         puncte în reperul cartezian (O, i, j), atunci: 

    √                            
 

Teorema cosinusului.   

Într-un triunghi ABC au loc egalitățile                           sau  

                          sau                           

Teorema sinusurilor.                                                                                                                          

Într-un triunghi oarecare au loc egalitățile 
  

    
 

  

    
 

  

    
     unde R este raza. 

 

Relația lui Euler. 

Fie punctele A, B, C distincte și M un alt punct aparținând planului. Are loc relația: 
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  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    
 

Teorema medianei. 

Fie ABC un triunghi oarecare. Daca     este lungimea medianei dusă din vârful A, atunci: 

   
  

 (       )    

 
 

 

 Expresia analitică a produsului scalar în plan 

 Fie un sistem de axe perpendiculare xOy şi vectorul v


 care face cu axele Ox, Oy unghiurile 

,. 

Am arătat că jvivv yx


 . Dar vx = | v


| cos ; vy = | v


| cos. Atunci v


 = | v


| ( i


cos+ i


cos) şi dacă 

luăm v


0 versor al lui v


 avem v


0 = i


cos+ j


cos. 

 Proprietate. Fie vectorii u


(ux,uy) şi v


(vx,vy) unde ux, uy, vx, vy sunt proiecţiile vectorului pe 

axe. Atunci u

 v


 = uxvx+uyvy 

 Demonstraţie: Proprietatea rezulta imediat scriind produsul scalar u

 v


 şi folosind 

proprietatea VII. 

 Consecinţe: 

1. u

 v


  uxvx+uyvy = 0; 

2. 2
y

2
x uuuu 


; 

3. 
2

y
2

x
2

y
2

x

yyxx

vvuu

vuvu

vu

vu
)v,u(cos














. 

 

 

 

Expresia analitică a produsului scalar în spaţiu.  

Versorul unei direcţii oarecare 

Fie vectorul u


 care face cu axele Ox, Oy, Oz unghiurile , , ; kujuiuu zyx


 , iar ux = 

=  u

cos = ucos, uy =  u


cos = ucos, uz =  u


cos = ucos. Atunci u


 = (ucos) i


+                                             

+ (ucos) j


+(ucos) k

. Dacă vom considera 0u


, cu 1u0 


, versorul lui u


, atunci: 

 coskcosjcosiu0


 

Expresii analitice: 

Dacă u


(ux,uy,uz) şi v


(vx,vy,vz) sunt doi vectori daţi prin proiecţiile lor pe cele trei axe, 

atunci: vu


  = ux vx + uy vy + uz vz 

Consecinţe: 

u

 v


  uxvx+uyvy+uzvz = 0; 

uu


 = u
2
 = ux

2
+uy

2
+uz

2
;  

cos ( u


, v


) = 
2
z

2
y

2
x

2
z

2
y

2
x

zzyyxx

vvvuuu

vuvuvu

vu

vu











; 

 cosucosucosuupr zyx


, unde  este o direcţie oarecare ce face unghiurile , ,  cu 
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axele, iar ux, uz, uy sunt coordonatele lui u


 după cele trei direcţii. 

 

 

PROBLEME REZOLVATE 

1) Să se determine     pentru care vectorii a și b sunt perpendiculari:  ⃗    ⃗   ⃗ ,  ⃗⃗  
                        ⃗    ⃗. 

      Rezolvare: Vectorii a și b sunt perpendiculari dacă:              ⇒    

                                   ⇒        ⇒   
  

 
    

 

2)  Cu cât este egal produsul  ⃗⃗   ⃗ dacă   ⃗⃗    ,   ⃗    ,   ⃗⃗   ⃗           ? 

Rezolvare:   ⃗⃗   ⃗   √    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗     ⃗          ⃗    

                           4=√         ⃗⃗     ⃗      , ridicăm la pătrat și obținem: 

                           16=25+     ⃗⃗   ⃗    ⇒   -25-9=    ⃗⃗   ⃗ ⇒ -18=    ⃗⃗   ⃗ ⇒  

                                 ⃗⃗   ⃗=
   

 
 ⇒  ⃗⃗   ⃗=-9 

3)  Se  un aș e  ă pr du ul   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   e  e egal  u   și O      O   . Să  e afle α. 

Rezolvare:   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      O    O       α 

                   6=3∙4∙ cos α 

                   6=12 cos α 

                   Cos α= 
 

  
 

 

 
    

                  α =60   

4)  În ABC, mediana corespunzătoare laturii AB intersectează cercul circumscris 

triunghiului în punctul D. Arătaţi că dacă mijlocul G al coardei CD este centrul de greutate 

al ABC, atunci 2c
2 

= a
2
+b

2
. 

   Soluţie: )OCOBOA(
3

1
OG  , conform problemei rezolvate  5). CDOG  , O 

fiind centrul cercului circumscris ABC, iar G mijlocul coardei CD.  CG2CD

CM2            =  CBCA  =   OCOBOCOA  OC2OBOA  . Dar 

0CDOGCDOG       

    0OCOBOAOC2OBOA
3




  

 OCOA2OCOBOBOBOBOAOCOAOBOAOAOA 0OCOC2OCOB2   şi cum 

2ROCOCOBOBOAOA  , avem:     OC,OAcosOCOAOB,OAcosOBOA2  OC,OBcosOCOB   

= 0. Dar AOBcos)OB,OAcos(  =cos  C2 ; )A2cos()OC,OBcos(  ;  

A B

C

D

M
G O
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)B2cos()OA,OCcos(  ; deci: 2R
2
cos(2C)R

2
cos(2B)R

2
cos(2A) = 0  

2cos(2C)cos(2B)cos(2A) = = 0  2(12sin
2
C)(1sin

2
B)(1sin

2
A) = 0   

sin
2
B+sin

2
A2sin

2
C = 0. Dar R2

Csin

c

Bsin

b

Asin

a
   

(teorema sinusurilor)  
2

2
2

R4

a
Asin  ; ;

R4

b
Bsin

2

2
2   

2

2
2

R4

c
Csin  ; 0

R4

c
2

R4

b

R4

a
2

2

2

2

2

2

   a
2
+b

2
2c

2 
= 0  

2c
2 

= a
2
+b

2
.  

 
PROBLEME PROPUSE 

1) Fie punctele A(2,-1) și B(-1,3). Să se determine numerele reale a și b astfel încât   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  
  ⃗+b ⃗. 

2) Să se determine numărul real a știind că vectorii  ⃗⃗    ⃗    ⃗ și                        ⃗    ⃗     
   ⃗ sunt coliniari. 

3) Fie următoarele puncte în spațiu: A(1,2) , B(5,3) , C(-2,1). Să se calculeze: 

a) Vectorii de poziție ai punctelor A, B, C ; 

b)   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ; 

c) Aria triunghiului ABC. 

4)  Pe bisectoarea unghiului drept xOy se iau trei puncte A, B, C astfel ca AB = BC. Se 

proiectează A şi C în A‟ şi C‟ pe Oy, iar în B se duce perpendiculara pe OB, care 

intersectează pe Ox în B‟. Să se arate că triunghiul AB‟C şi trapezul AA‟C‟C au aceeaşi 

arie. 

5)  Să se arate că medianele unui triunghi ABC formează un alt triunghi MNP, a cărui arie este 

4

3
 din aria triunghiului iniţial. 

6)  Fie trapezul ABCD cu AB║DC şi fie E, F mijloacele bazelor [AB], [CD]. Să se arate că 

triunghiurile AMD şi BMC au aceeaşi arie, unde MEF, punct oarecare. 
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2011. 

2. Marius Burtea ,Matematica,clasa a IX-a,editura Carminis,2010. 

3. Mircea Ganga,Matematica,clasa a X-a,editura Mathpress,2005. 
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NUMERE RAȚIONALE. NUMERE IRAȚIONALE 
 

Elevi: Tătulescu Larisa și Ioniță Iness Ștefania, cls a VII-a 

C.N. Al. I. Cuza, Ploiești 
Profesor coordonator: Mihalache Daniela 

 

Breviar theoretic 

 

1) ℚ={                     
 

 
         } 

2) Există numere care nu sunt raționale 

Ex: √  

Demonstrație: 

Presupunem că √  ℚ ⇒                .  . √  
 

 
        ⟹ 

      ⟹      ⟹           .                   ⟹    ⟹ 

√            ⟹                

3)  ={ numerelor care se pot scrie cu un număr infinit de zecimale care nu sunt toate nule de la 

un rang încolo şi nu se repetă periodic} și se numește mulţimea numerelor iraționle  

4)   ℚ     mulţimea numerelor care se pot scrie cu un număr infinit de zecimale și se 

numește mulțimea numerelor reale. 

  =  ℚ 

5) În ℚ se află: 

 toate numerele naturale  

 toate numerele întregi 

 toate  fracțiile 

 toate numerele periodice simple sau mixte 

 toate numerele zecimale finite 

6) În concluzie un număr este irational dacă nu se poate scrie ca fracţie de două numere    

întregi. 

 

APLICAȚII 

 

1) Determinaţi numerele reale positive x,z,y astfel încât 
√ 

   
 √ 

   
 

√ 

   
 

 

 
 

Pornim de la inegalitatea mediilor       

√    
   

 
        

√ 

   
 

 

 
  (1) 

        √ 

   
 

 

 
    ș  

√ 

   
 

 

 
 (3) 

Însumăm relaţiile (1),(2),(3) şi obţinem 
√ 

   
 √ 

   
 

√ 

   
 

 

 
  . 

Egalitatea se obţine când x=y=z=1 
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2) Se consideră numerele natural nenule a,b,c,d astfel încat numarul n=
   √ 

   √ 
  este 

raţional.Arataţi că numarul m=a·b·c·d este pătrat perfect. 

Raţionalizăm şi obţinem n=
              √ 

           ℚ 

ad-bc=0 ⟹ ad=bc 

Atunci m=a·b·c·d=         , care este pătrat perfect 

3)  Fie numărul a=
 

    
 

   
 

      
 

    .  Demostrați că 0,2<√
 

  
 < 0,3 

         a= 
 

   
 

   
 

     
 

     
 

   
 

 

   
   

 

       
 

 

   
 

 

   
   

 

      
 

  

   
 

          
 

  
 

  

   
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 √

 

  
 < 

 

  
 = 0,3 

  
 

   
 

 

   
   

 

       
 

 

   
 

 

   
   

 

       
 

 

 
 

 

   
 

  

   
 

        a > 
  

   
 ; √

 

  
 √

 

   
  √

 

   
 = 0,2 

          Din (1) și (2)   0,2 < √
 

  
 < 0,3. 

    4)   Determinați n    *, astfel încât 
 √     √ 

√   √ 
          . 

                  
    √     √ 

√   √ 
   = 

    √    

   
   ℚ  

             

  n=      și  
    √    

   
 = 2 - 

 

   
  

               k+1   7 ⟹ n= 108 

5)  Se consideră numărul real x= 
√  √ 

√ 
 + 

√  √  

 
   

√    √   

√       
  . 

 a)Arătati  că 0<x<1; 

       b) Aflați partea întreagă a numărului întreg √     . 

       a)  x=1 - 
 

√   
   0<x<1 

       b)  √       √    -1  

        [√    -1] = 21 

6) Să se afle max(√ 
√ 

 √ 
√ 

 .  

          Notăm    √ 
√ 

   √ 
√ 

 şi obținem: 

                   √ 
√ 

   √ 
 √ 

  √ 
 
 √   √  

                 √    √  √   √           
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                 √ 
√ 

   √ 
 √ 

 (√ 
 
)
√ 

  √  

              √    √  √      .      

         Comparand (*) cu (**) rezultă a<b, deci max  √ 
√ 

 √ 
√ 

  √ 
√ 

. 

7) Să se arate că: √          , este un număr iraţional dacă n    şi n>1000000. 

Fie n<  , n>    şi A(n)=n(n+2001) 

A(n)=   +2·1000n+     =(n+       +n-      

n>   =                                

Avem şi inegalitatea 

A(n)<                         

Aşadar: 

                                      ă             √       \ ℚ 
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PERPENDICULARITATE ÎN SPAȚIU 

 

Elev: Paraschivoiu Andreea, clasa a VIII-a 
 Liceul Tehnologic Agromontan”Romeo Constantinescu” 
 Profesor îndrumător: Alexe Maria 

 

Teorema celor trei perpendiculare 

În geometrie, teorema celor trei perpendiculare este o teoremă cu următorul enunț: 

Condiția necesară și suficientă ca o dreaptă oblică d1 la un plan să fie perpendiculară pe o 

dreaptă d2 inclusă în plan și care intersectează dreapta oblică este ca dreapta d2 să fie perpendiculară 

pe proiecția dreptei d1 pe plan. 

Similar, un alt enunț ar putea suna astfel: 

Dacă A este un punct exterior unui plan α, AB este dreapta perpendiculară din acel punct pe 

plan, cu , d o dreaptă inclusă în planul α care nu trece prin B și BC dreapta perpendiculară 

pe d, cu , atunci  

 

Importanță: Această teoremă este folosită la descoperirea perpendicularei de la un punct la o 

dreaptă.  

 

 Demonstrație: 

 

 
 

Probleme rezolvate:  

1. Fie pătratul ABCD de latură 15cm. Se duce o perpendiculară MA pe planul (ABC) astfel încât 

MA=15√  . Calculaţi distanţa de la M la BC şi MC. 

Rezolvare:  

Ip: ABCD pătrat ,AB=15 cm 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proiec%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
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 MA (ABC) 

 MA=  √   

C: MC,d (M,BC )=?                             

Demonstraţie: 

MA  (ABC) => MA  AB 

MA  AB 

AB  BC   
   
⇒  MB  BC=>d(M,BC)=MB 

MAB,A=   
  
⇒                  

   √                        

   √            √  cm 

MB  BC => MBC,B=   
  
⇒                     √                 

          √              cm 

2. Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=16cm şi BC=8cm se ridică perpendiculara AN egală cu 

12cm. Să se afle distanţa de la N la BC. 

                                                        

Rezolvare: 

 Ip: ABCD pătrat , AB=16 cm 

 NA (ABC) 

 NA=   

C: d (N,BC )=?                       

Demonstraţie: 

NA  (ABC) => NA  AB 

NA  AB 

AB  BC   
   
⇒  NB  BC=>d(N,BC)=NB 

NAB,A=   
  
⇒              

                             √   cm 

                                       

Bibliografie:  

„http://profesordrugau.weebly.com/uploads/1/3/1/6/13160230/aplicatii-ale-teoremei-celor-trei-

perpendiculare.pdf” 

„https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_celor_trei_perpendiculare” 
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Rezolvarea circuitelor electrice cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff 

 

 

Elev: Barbu Adrian Nicolae – Colegiul Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti 

Prof.  îndrumător - Bostan Elena 

 

 

Gustav Robert Kirchhoff ( 12 martie 1924 - 17 octombrie 1887) a fost un fizician german 

care a contribuit la întelegerea fundamentala a circuitelor electrice, spectroscopie, legea 

termochimiei si legea de radiatie termica. S-a nascut la Konigsberg, 

Prusia de Est, a absolvit în anul 1847 la Universitatea Albertus. 

Gustav Robert Kirchhoff a descoperit legile care îi poartă 

numele în domeniul circuitelor electrice legate de curentul, tensiunea 

si rezistenţa electrică; a descoperit (împreuna cu Robert Wilhelm 

Bunsen) elementele cesiu (1860) si rubidiu (1861), a activat si ca 

electrotehnician si astronom. A analizat fenomenele de radiatie 

termica si a formulat legi fizice importante dîn acest domeniu. 

Legile lui Kirhhoff servesc la calcularea retelelor electrice, şi 

anume, cunoscându-se o parte dîn mărimile care întervîn într-o retea, 

ele permit să se determîne celelalte mărimi necunoscute. 

De multe ori, circuitele electrice sunt mai complicate, conţînând 

una sau mai multe surse de energie electrica si mai multe rezistente, 

legate în diferite moduri alcătuînd retele electrice. 

Circuitele electrice utilizate în practica permit, în general, alimentarea cu energie electrica a mai 

multor consumatori, fie casnici, fie industriali. 

Pentru functionarea lor normala, curentii care străbat înfăşurările lor, ca si tensiunile la bornele 

lor,  trebuie să aibă valori bine precizate, marcate adesea pe carcasele aparatelor 

respective(parametri nominali). 

Astfel de circuite complexe poarta numele de ,,retele electrice”sau,,circuite ramificate”. 

În principiu, o retea electrică este formata dîn mai multe generatoare si consumatoare. 

 

Fig. 1 exemplu ce circuite ramificate 
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Pentru descrierea unui circuit ramificat se defînesc o serie de elemente de structura: 

 Nodul de retea este punctul în care se întalnesc cel putîn trei conductoare; 

 Ramura(latura) retelei este portiunea retelei cuprînsa între doua noduri succesive(este parcursa 

de acelasi curent); 

 Ochiul de reţea(bucla)este conturul poligonal închis format dîn ramuri ale retelei (la parcurgerea 

caruia se trece prîn fiecare nod o sîngura data). 

 Legea I a lui Kirchhoff-se refera la nodurile retelei  

Suma întensitatilor curentilor electrici care intra într-un nod de retea este egal cu suma 

intensităţilor curentilor care ies din nod.  

Observatie:daca numarul de noduri dîntr-o retea este “n”, prîn aplicarea acestei legi se obtîn”n-

1”ecuatii îndependente. 

 

Problema 1 Scrieti legea I a lui Kirchhoff pentru nodul de retea reprezentat în fig.2: 

Rezolvare  

I1+I5=I2+I3+I4+I6 

sau 

I1+I5-I2-I3-I4-I6=0 

Adica: suma algebrica a întensitatilor curentilor care se întalnesc într-un nod este nula. 

fig.2 

 A doua lege a lui Kirchhoff se refera la ochiurile retelei, fiind o generalizare a legii lui 

Ohm pentru întreg circuitul. si arata ca :  

Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dîn orice ochi de retea este egala cu suma 

algebrică a produselor dintre intensitatea curentului si rezistenta electrica, pentru fiecare ramura a 

ochiului respectiv. 

Pentru aplicarea acestei legi va trebui sa tînem cont de urmatoarele: 

 Se alege alege arbitrar: 

- un sens al curentului electric din fiecare ramură; 

- un sens de parcurgere a ochiului de reţea; 
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 Se foloseste conventia: produsul IR este pozitiv daca sensul de parcurgere a ochiului 

coincide cu sensul curentului si negativ în caz contrar;      

- t.e.m.este pozitivă dacă sensul de parcurgere a ochiului străbate sursa de la borna negativa la 

cea pozitivă(sens direct) şi negativ în caz contrar. 

 Observaţie: dacă numărul de ochiuri fundamentale dintr-o retea este,,f”, atunci, prin aplicarea 

acestei legi, se obţin,,f” ecuatii independente. 

 

Problema 2 

În fig.3 este reprezentat ochiul ABCD al unei retele electrice. Să se scrie legea a II a lui 

Kirchhoff. 

  Rezolvare: Pentru acest ochi de retea legea a II-a a lui Kirchhoff este: 

           E1-E2=I1R1+I1r1-I2r2-I2R2 

fig.3.  

 

Problema 3 

Să se calculeze intensităţiile curentilor prin ramurile reţelei electrice din fig.4 ştiind că: R1=6Ω; 

R2=4Ω; R3=2Ω; E1=20V; E2=18V; E3=7V; r1= r2= r3=1Ω.  

fig.4  
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Rezolvare  

Aplicam legea I a lui Kirchhoff pentru nodul A si obţinem:   

    I2=I1+I3 

 

Aplicam legea a II-a a lui Kirchhoff pentru: 

  -ochiul AMNBA: 

   E2-E3=I2r2+I2R2+I3r3+I3R3 

  -ochiul APOBA: 

   E2-E1=I1r1+I1R1+I2r2+I2R2 

Înlocuind valorile mărimilor conoscute în cele trei ecuatii obtinem urmatorul sistem: 

 

 

 

 

Prîn rezolvarea sistemului se obţin valorile: 

         I1= -1A 

         I2=1A 

         I3=2A 

 

Bibliografie  

 https://lefo.wikispaces.com/Gustav+Kirchhoff 

 https://lumeafizicii.wordpress.com/gustav-robert-kirchhoff/ 

 http://www.elth.pub.ro/ 

 http://www.scritub.com/stiinta/fizica/Legile-lui-Kirchhoff-si-aplica24137.php 

 https://www.scribd.com/doc/93516062/4-Cap4-Metode-de-Rezolvare-a-Circuitelor-Electrice 
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SUMA PUTERILOR ASEMENEA ALE PRIMELOR n 

NUMERE NATURALE 
 

Elevi : Apostol Iuliana , Cioaga Laura,clasa: a X-a  
Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti 
Prof.îndrumăor: Badea Ion  

 

         Fie k≥1 un numar natural si sa notam cu: 

            

                          

         

         În cele ce urmeaza ne propunem sa evaluam aceasta suma. Mai intai vom calcula cateva sume 

particulare, cum sunt S  S  S   are ne ofera o idee de calcul pentru cazul general. 

 

1.Se verifica usor prin inductie matematica urmatoarea formula care da suma primelor n numere 

naturale.  

 

  =1+2+3+…+n=
      

 
 

 

Demonstratie:Calculand primele sume, observam ca rezulatele se incadreaza intr-un tipar, in care 

doar indicele sumei intervine in mod esential: 

         

         

         

         . 

     Rationand, formulam ipoteza urmatoare:  

       n 𝟄   pe care o notam cu P(n) si demonstram prin metoda inductie matematica ca P(n) 

este adevarata     n ≥ 1.Cum etapa de verificare a fost deja parcursa, ramane sa demonstram ca 

P(k)→P(k+1).  

    Dar                               de i   n  ade ara a  n    

 

2. Sa calculam acum  =             , adica suma patratelor primelor n numere naturale. 

Sa consideram formula:          +   +3a+1 

Făcând succesiv pe a egal cu 1, 2 ,3,…,n-1, n obtinem 

                        + 3 1 +1 
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                         + 3 2 +1 

                               

              ……………………………. 

                =      +3      +3(n ‒ 1)+1 

               n     =  +3  +3n+1 

         Adunand aceste relatii membru cu membru, dupa reducerea termenilor asemenea, se obtine 

 n                                  n  n  sau 

                  n  de unde                 n    . 

       Aceasta formula ne da pe    in fun  ie de   .Dar daca inlocuim    dat de formula (1), dupa 

efectuarea calculelor, se obtine: 

                                                        =
            

 
 

         Si aceasta se demonstreaza prin inductie.Avem                   , sumam dupa 

k de la 1 la n si reducem termenii asemenea. Obtinem: 

                         ∑    
            

 

 

   
 

3.Pentru a afla pe    =              (suma cuburilor primelor n numere naturale) 

consideram formula: 

 a                  a    

 Făcând, succesiv, pe a egal cu 1, 2 ,3 ,…,n-1 , n obtinem:     

                                    

                                 

                                  

         .……………………………………… 

                                     n       

                            n    

                              n  de unde 

                                      
        

 
 

4.Calea prin care am gasit pe                       .Ea poate fi urmata pentru gasirea lui    in 

general. 
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Facand, succesiv pe a egal cu 1, 2, 3,…,n-1, n obtinem                     

               =         
        

            
       

     

              
        

            
       

     

                          
        

            
         

     

           ……………………………………………………………. 

                             
            

                
           

   , 

                            
        

            
       

    

 Adunand aceste relatii membru cu membru, dupa reducerea termenilor asemenea, se obtine 

        =1+    
        

            
     . 

Aceasta este formula de recurenta, care sa pe    in functie de toate sumele precedente 

            . 

Sa determinam de exemplu pe   .Pentru k=4, gasim: 

           
      

      
      

     . 

 Daca  inlocuim  pe           obtinem dupa efectuarea calculelor: 

   
                      

  
 

Bibliografie:  

 Matematică algebră X de C. Năstasescu, C. Nita si S.Popa ,editura Didacticăşi 

pedagogică1980; 

 Matematică M1  de Marius Burtea, Georgeta Burtea, editura Campion2015 
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TAO TERENCE- MOZART AL MATEMATICII 
 
Elevi: Robu Teodora, Comişan Ionela 
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea 
Profesor îndrumător: Petre Monica 

 Tao Terence este geniul planetar al matematicii. 

Copilul minune al cifrelor, din Australia. Are un IQ de 220, 

unul din fraţii săi având doar 180.  

 S-a născut la 17 iulie 1975 la Adelaide, Australia.  

  A avut o contribuție importantă la o gamă 

largă de domenii, inclusiv analiză armonică, ecuații cu 

derivate parțiale, combinatorică geometrică, algebrică și 

aritmetică, teoria analitică a numerelor și achiziție 

comprimată. A fost laureat cu Medalia Fields în anul 2006, cu 

Premiul Crafoord în 2012 și cu Royal Medal în 2014.    Tao Terence provine 

dintr-o familie modestă, cu trei copii.       Tatăl său, de 

origine chineză este pediatru, iar mama sa, de origine hongkongeză are diplome în matematică şi 

fizică. Părinții său au emigrat în Australia în anul 1972.   

 La vârsta de doi ani a aflat singur tainele matematicii. Deja 

de atunci aritmetica nu mai are nici o taină pentru el.  

   Părinţii săi, miraţi, au aflat de la ţâncul de numai 

doi ani că a învăţat-o de pe “Sesame Street”, la televizor. Era şi un 

mod inteligent al copilului de a glumi.     

    Când avea trei ani şi jumătate părinţii 

săi l-au trimis la o şcoală privată, dar, şase săptămâni mai târziu, l-

au retras pentru că existau diferenţe incompatibile cu ceilalţi elevi 

mai mari.     Părinţii lui, care sunt imigranţi din Hong Kong ajunşi în 

Australia, au înţeles că copilul lor este unul special. Tatăl său este medic pediatru, iar mama sa a 

absolvit fizica şi matematica.  Ei povestesc cum puştiului îi plăcea să citească singur cărţi de 

matematică.             

 La şapte ani, Terence Tao a intrat la liceu, la nouă 

ani, la universitate. În 1986, 1987 și 1988, Tao a fost cel mai 

tânăr participant la Olimpiada Internaţională de Matematică. 

Ani de-a rândul, la 10,11 şi 12 ani, a luat medalii de aur la 

această respectată competiţie internaţională, rămânând cel 

mai tânăr câştigător din istorie.     

   După această unică ispravă devine student.  

  Nici nu împlinise 16 ani şi obţine deja licenţa în 

matematică la Universitatea Flinders, iar la 17 absolvă 

masterul la aceeaşi universitate.     

   La doar 21 de ani obţine doctoratul la Princeton fiind apoi promovat profesor 

la renumita UCLA el figurând drept cea mai tânără persoană numită în acest rang din istoria 

instituţiei de învăţământ.           

 La 24 devine cercetător cu drepturi depline la UCLA.  

 Iar încununarea acestei cariere fulminante, ieşite din comun, vine când abia împlinise 30 de 

ani.             

 Atunci obţine Medalia Fields, echivalentul Nobelului în matematică, care se acordă doar o 

dată la patru ani.             
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 În 2006 a primit această medalie, un premiu cu atât mai valoros cu cât nu se acordă anual, ci 

o dată la patru ani.           

 Geniul matematicii este şi astăzi profesor de  matematică la Universitatea din California, Los 

Angeles, fiind venerat de întreaga comunitate ştiinţifică internaţională.    Într-un 

interviu acordat cu ani în urmă, Terence Tao a spus că le poartă respect matematicienilor români. 

          Este căsătorit cu Laura 

Kim, un inginer la Jet Propulsion Laboratory din NASA. Împreuna au două copii, William și 

Maddy.         Geniul matematicii este şi astăzi 

profesor de matematică la Universitatea din California, Los Angeles, fiind venerat de întreaga 

comunitate ştiinţifică internaţională. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, Terence Tao a spus că 

le poartă respect matematicienilor români.  Matematicianul Terence Tao de la Universitatea 

California din Los Angeles, deținător al Medaliei Fields, a prezentat luna trecută rezolvarea unei 

probleme vechi de peste 80 de ani. Problema se numește EDP (Erdos Discrepancy Problem) și a 

fost enunțată de Paul Erdös, matematician de origine maghiară, unul dintre cei mai prolifici ai 

secolului XX.   Erdös a colaborat cu peste 500 de matematicieni folosind un 

mecanism ingenios de simplu: suna la ușa unui coleg și îi 

spunea - "My brain is open" (creierul meu este deschis).

 Apoi rămânea la respectivul coleg suficient de mult 

timp pentru a realiza câteva lucrări, iar la final cerea o 

recomandare de matematician pe care să-l viziteze. 

   Astfel a publicat nu mai puțin de 

1500 de lucrări. Oferea și un premiu modic pentru cel ce 

găsea cheia vreuneia dintre aceste probleme. Un alt aspect 

rezultat din acest mod de lucru a dat naștere conceptului de 

"număr Erdös", care reprezintă distanța dintre Erdös și un 

alt matematician, având ca și criteriu de numărare o lucrare 

concepută împreună.    Când tot acest 

efort părea să nu ducă nicăieri, un comentariu făcut pe 

blogul Polymath de matematicianul german Uwe Stroinski a sugerat o posibilă legătură a EDP cu 

un alt tip de problemă. Terence Tao a preluat ideea și această nouă abordare a dus, într-un final, la 

rezolvarea acesteia. 
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