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BIOGRAFIA LUI GHEORGHE CĂLUGĂREANU 
 

Elevi: Sandu Oana-Mihaela,Răducu Oana-Alexandra, clasa a X-a 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”  
Prof. Coordonator: Dumitru Săvulescu 

                        

Matematicianul Gheorghe Călugăreanu s-a născut la Iași, în 

ziua de 16 iulie 1902, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind 

profesor și ulterior rector al Universității din Cluj. Urmează școala 

primară la București între anii 1909 și 1913, apoi își face studiile 

liceale la renumitul liceu „Gh. Lazăr” din București, în perioada 1913-

1921. Atras încă de pe băncile liceului, de științele naturii, urmează 

între 1921 și 1924, cursurile facultății de științe la secția de matematică 

și fizică a Universității din Cluj, deplasarea familiei Călugăreanu la 

Cluj fiind cauzată de numirea tatălui, Dimitrie Călugăreanu, la nou 

înființata universitate românească din Cluj, în 1919, ca profesor 

de fiziologie animală.  

În anul 1922, încă student fiind, Gheorghe Călugăreanu este numit preparator la Institutul de 

fizică teoretică și aplicată al Universității din Cluj, iar în 1924 absolvă Facultatea de științe în 

specialitatea matematică, cu diploma de licență tratând despre ecuații integrale, unul dintre cele mai 

moderne capitole ale matematicii din acea vreme. In anul 1926 pleacă la Paris, ca bursier al statului, 

unde frecventează cursurile unora dintre cei mai mari matematicieni ai epocii (Émile 

Picard, Jacques Hadamard, Élie Cartan, Paul Montel, Arnaud Denjoy și Gaston Julia). In același an 

primește certificatul de licență în științe la Universitatea din Paris (Sorbona), iar în anul 1928 își 

sustine doctoratul în științele matematice la aceiași universitate. In teza sa de doctorat 1) „Sur les 

fonctions polygenes d’une variable complexe”, 2) „Equations integrales a limites fixes”, 

(conducǎtor Émile Picard), aduce contribuții importante la studiul funcțiilor poligene inițiat de 

marele matematician roman Dimitrie Pompeiu. In 1929 își susține docența laUniversitatea din 

București. Reîntors în țara, funcționează ca asistent (1930-1934), conferențiar (1934-1942) și din 

1942 pînă în 1976, ca profesor la Universitatea clujeană. 

       În perioada 1940-45, au avut loc schimbări datorate celui de-al Doilea Război Mondial. In 

1940, după începutul războiului, universitatea maghiară din Szeged s-a mutat înapoi la Cluj, iar 

universitatea romană din Cluj s-a mutat la Sibiu și Timișoara (unde Călugăreanu și-a petrecut anii 

refugiului). In 1945, după sfârșitul rǎzboiului, universitatea romană s-a întors la Cluj luând numele 

de "Universitatea Babeș". O parte din universitatea maghiară s-a întors la Szeged, cealaltă parte a 

rǎmas la Cluj, numită universitatea Bolyai. Până la urmă cele două au fuzionat sub denumirea de 

"Universitatea Babeș - Bolyai" (1959). 

Prin calitățile sale de dascăl și savant Gh. Călugăreanu a devenit în scurt timp unul dintre cei 

mai prețuiți profesori ai universității clujene, consolidând o școală prestigioasǎ de 

teoria funcțiilor și topologie. Lecțiile sale minuțios pregătite și expuse cu o claritate desǎvârșită au 

fost un model pentru numeroase generații de matematicieni, care timp de aproape jumătate de secol, 

au crescut sub îndrumarea sa. In același timp, Gheorghe Călugăreanu și-a adus o contribuție 

importantă la organizarea învățǎmântului matematic, în calitate de decan al facultății de matematică 

și fizică (1953-1957) și ca șef al catedrei de teoria funcțiilor. A redactat un curs de teoria funcțiilor 
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analitice în 2 fascicole (litografiat), ceva mai târziu transformat într-un manual de teoria funcțiilor 

de variabilă complexă (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963)
[2]

, iar în colaborare cu 

profesorul Dumitru Ionescu a redactat un manual de Analiză matematică (2 volume, litografiat). Ca 

o recunoaștere a meritelor sale științifice, în anul 1955 a fost ales membru corespondent 

alAcademiei Române, în anul 1963 membru titular iar în 1964 a fost distins cu titlul de „profesor 

emerit”. 

A fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând cu 21 

decembrie 1935 Gheorghe Călugăreanu impresiona nu numai prin vasta și temeinica sa pregătire 

matematică, dar și prin largul său orizont cultural. Absolvent al Conservatorului din București, pian 

si compozitie (clasa profesor Florica Musicescu, absolvit ȋn paralel cu liceul), era un excelent 

pianist și un pasionat iubitor al muzicii. A urmat și cursuri la școala Cantorum din Paris. Talentul și 

forța sa de creație științifică erau întregite de o remarcabilă sensibilitate artistică. 

A format o serie de elevi dintre care, Petru Mocanu, membru corespondent al Academiei 

Romane, i-a urmat la conducerea catedrei de teoria funcțiilor la Facultatea de Matematică a 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Fire modestă, dar impunătoare prin ținuta sa, blând dar exigent, 

gândire profundă, cumpănit în acțiuni, exemplu de conduita morală, iată câteva trăsături care 

conturează personalitatea lui Gh. Călugăreanu. O viață de familie împlinită și fericită i-a dăruit 

liniștea necesară marilor înfăptuiri alături de soția sa Zoe (n. Filodor, căsătoria 1943) și de cei doi 

copii, care (continuând tradiția familiei) au devenit biolog (Maria Luiza Flonta, n.1944 la 

Timișoara) și matematician (Grigore Dumitru Călugăreanu, n. 1947 la Cluj). Profesorul și 

academicianul Gheorghe Călugăreanu a fost distins cu ordine și medalii românești: 1953, Medalia 

Muncii, 1962 Ordinul Muncii, clasa II, 1966 Ordinul Meritul Științific clasa I, 1969 Medalia a 25-a 

aniversare a eliberării patriei, 1972 25 de ani de la proclamarea Republicii, 1974 30 de ani de la 

eliberare. La 70 de ani, Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliques îi dedică un număr 

omagial (vol. 17, nr. 9, 1972). 

În 15 noiembrie 1976, în plină forță creatoare, Gheorghe Călugăreanu s-a stins din viață în urma 

unui cancer cu evoluție foarte rapidă. După dorința sa, a fost incinerat, iar urna a fost depusă 

la Cimitirul Bellu. 

           Opera sa științifică se axează pe studiul unor probleme fundamentale de teoria funcțiilor de 

variabilă complexă, geometrie, algebră și topologie. Continuând tradiția marelui său 

înaintaș Dimitrie Pompeiu, își începe activitatea de cercetare cu contribuții originale valoroase în 

teoria funcțiilor de variabilă complexă. Astfel teza sa de doctorat cit și primele lucrări publicate din 

1928 privesc teoria funcțiilor poligene de o variabilă complexă. Studiul acestor funcții a fost inițiat 

de Dimitrie Pompeiu, care a introdus in aceasta teorie derivata areolară, noțiune care și-a găsit 

ulterior importante aplicații în geometrie, mecanică și fizică matematică. Plecând de la observația că 

derivata areolară coincide cu derivata parțială a funcției în raport cu conjugata variabilei 

independente, Gh. Călugăreanu a studiat pentru prima oară problema soluțiilor poligene ale 

ecuațiilor diferențiale analitice. In teza sa de doctorat arată că există clase de ecuații diferențiale 

admițând soluții poligene, care sunt mai ușor de obținut decât soluțiile monogene și stabilește o 

legătură simplă între aceste două tipuri de soluții, care permite să se formeze familii de soluții 

monogene ale ecuației. In studiul funcțiilor meromorfe, pe care îl începe în 1929, și-a îndreptat 

atenția asupra unor probleme legate de teorema lui Picard și generalizările ei. Astfel, și-a pus 

problema relațiilor ce există între valorile excepționale în sensul lui Picard și șirul coeficienților 

taylorieni ai unui element al funcției meromorfe. A stabilit că în cazul funcțiilor meromorfe de gen 

finit p, valorile excepționale posibile sunt date de o ecuație algebrică de grad p+1, în care intră 

numai primii p+2 coeficienți ai elementului taylorian, precum și sumele anumitor serii formate cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_C%C4%83lug%C4%83reanu#cite_note-complexe-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Ionescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1935
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conservatorul_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_Bellu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_complex
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Pompeiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Picard
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polii funcției. Acest rezultat, demonstrat mai întâi cu ajutorul teoriei lui R. Nevanlinna și ulterior 

regăsit pe o cale elementară, l-a condus la studiul altor specii de valori excepționale, în sensul lui 

Borel, Valiron și Nevanlinna. A obținut astfel o extindere a teoremelor asupra valorilor 

excepționale, care constituie și definiția unei noi specii de valori excepționale (pe care Valiron le 

numește valori excepționale C). 

Studiul funcțiilor univalente constituie una dintre preocupările centrale ale cercetărilor 

actuale din Teoria geometrică a funcțiilor analitice. In acest domeniu, Gh. Călugăreanu a abordat o 

problemă fundamentală, căutând prin variate metode condiții necesare și suficiente pentru 

univalențǎ unei funcții analitice in interiorul sau exteriorul discului unitate. Un prim rezultat din 

1932 este obținerea razei de univalență a funcției, care coincide cu raza principală de convergență a 

unei serii duble formată cu ajutorul dezvoltǎrii tayloriene a funcției. Astfel, reușește să dea pentru 

prima oară condiții necesare și suficiente de univalență, pe care le scrie sub forme diferite. Această 

problemă este reluată ulterior într-o serie de articole publicate între 1950-1965. Printr-o metodă 

bazată pe o generalizare a principiului ariei, în anul 1954 obține o infinitate de condiții necesare și 

suficiente de univalență la care sunt supuși coeficienții dezvoltării tayloriene a funcției. Folosind o 

altă metodă ingenioasă, bazată pe introducerea unor integrale singulare, obține condiții necesare și 

suficiente de formă integrală chiar pentru cazul mai general al domeniilor univalente dintr-un spațiu 

euclidian oarecare. Plecând de la observația că inversa unei funcții uniforme este univalentă în orice 

disc în care ea este olomorfă, reușește în 1933 o condiție necesară extrem de simplă pentru 

uniformitatea unei funcții analitice. 

            Descoperirea invarianților de prelungire analitică constituie una dintre contribuțiile cele mai 

importante ale lui Călugăreanu în teoria funcțiilor analitice. Pornind de la cercetările anterioare 

asupra funcțiilor meromorfe și a funcțiilor univalente, a fost condus la o problemă mai generală și 

anume aceea a relațiilor ce există între proprietățile calitative sau cantitative ale unei funcții 

analitice și coeficienții taylorieni ai unui element al acestei funcții. Observînd că atunci când este 

vorba de proprietăți globale, care privesc funcția ca un întreg, exprimarea acestor proprietăți prin 

egalitǎți sau inegalitǎți în care intervin coeficienții unui element, este independentă de elementul 

ales, a fost condus în 1936 la definirea invarianților de prelungire ai funcțiilor analitice. Aceștia sunt 

expresii formate cu coeficienții taylorieni ai unui element al funcției analitice a căror valoare nu se 

schimbă când se înlocuiește un element cu oricare alt element al aceleiași funcții analitice. Intr-o 

serie de lucrări a reușit să construiască succesiv astfel de invarianți pentru diferite clase de funcții 

analitice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Nevanlinna&action=edit&redlink=1
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MATEMATICA ÎN VIAŢA TINERIOR 

 

Elev: Mărginean Andreea Ioana, Clasa a X-a 
Liceul Teoretic “Constantin Noica” ,Sibiu 
Profesor îndrumător : Cautnic Carmen Daniela 

 

        Matematica este o parte  din viaţa tinerilor şi nu doar în domeniul academic. Este un subiect cu 

rădăcini puternic ancorate în societatea actuală şi ne însoţeşte pe parcursul întregii noastre vieţi. 

De mici am fost obişnuiţi cu ea. De la calcule simple, indispensabile la ecuaţii complexe pe 

care puţini le agrează, ori înţeleg. La majoritatea tinerilor există preconcepţia că matematica este o 

materie grea şi neatractivă. Astfel, mulţi  renunţa pe parcurs în a mai studia această ştiinţă exactă 

reorientându-se spre partea umanistică ori alte domenii. 

         Şi chiar dacă aleg acest drum, la facultate, matematica şi ştiinţele exacte, au cel mai mare 

procent de abandon şi un procent şi mai mic din studenţi profesează mai departe în acest domeniu. 

Dar de ce se întâmplă asta mai exact? Aceştia, se presupune, că ştiau gradul de dificultate ales şi se 

presupune că aveau o bază de învăţare. Majoritatea renunţa deoarece li se pare că rezultatele 

obţinute nu se merită pentru munca depusă. Atunci ce ar trebui să se facă? Să se scadă standardele? 

În opinia mea, acest lucru nu e o opţiune viabilă. Avem nevoie de studenţi bine pregătiţi care, mai 

apoi, să contribuie la progresul technologic. Consider că matematica ar trebui predată, în aşa fel 

încat să îi atragă  pe cei mici. Ar fi bine să se 

prezinte aplicatiile ei practice şi frumuseţea ei 

întâlnită în jurul nostru. 

De exemplu în 2014 Randy Palisoc, un 

educator american, a ţinut o prezentare cu 

ocazia  conferinţelor TED în care a prezentat 

următorul experiment. Acesta şi-a folosit modul 

lui de predare cu care învaţa copii de gimnaziu 

pentru a învaţa o fetiţă de 5 ani calcule ce erau 

teoretic peste nivelul ei. La sfarşit, aceasta a 

raspuns corect, de una singură la următorul 

calcul “7x^2+2x^2=9x^2”. El a îmbrăcat lecţia 

într-un topic cunoscut ei şi a crescut treptat niveul de dificultate. Prima oară a întrebat cât face un 

măr plus două mere, apoi trei creioane plus 

două creione, după patru mii plus o mie şi în 

cele din urmă o treime plus o treime.El e de 

părere că sistemul actual de predare 

dezumanizează această materie care ar trebui 

învăţată ca orice altă limbă străină.  O 

compară cu o limbă straină deoarece e un 

mod în care oamenii pot comunica cu ea, un 

lucru făcut înca din antichitate.. 
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Datorită aplicaţiilor ei practice este uşor să o prezinţi dintr-o perspectivă interesantă 

învăţăceilor. De exemplu numerele Fibonacci care sunt prezente atât în natură, dar şi folosite de om, 

de la statui, la picturi la cladiri, aceste numere se află peste tot în jurul nostru. Matematica este 

puternic întâlnită în natură, nu doar în această formă, şi  adaptată de om încă de la începuturile 

societăţii. Este practică şi plăcuta şi din 

punct de vedere vizual. 

Surprinzător sau nu, pâna şi 

ecuaţiile clasice sunt plăcute estetic 

pentru creierul uman. Într-un studiu 

efectuat de “University College” în 

Londra, cercetătorii au pus un grup de 

matematicieni să ierarhizeze un număr de 

ecuaţii de la cea mai “frumoasă” la cea 

mai “urâtă”. Aceştia aflându-se în 

interiorul unui scanner FMRI. Rezultatele au 

arătat că pe masură ce ecuaţiile erau mai “frumoase” cu atât era mai activă partea din creier asociată 

cu muzica, arta plastică, dansul, teatrul etc. Dar nu doar cei din domeniu reacţionează astfel. 

Experimentul a fost repetat cu un grup de oameni care nu aveau o apreciere deosebită pentru această 

ştiinţă. Şi cu toate că activitatea creierului era mai scazută o parte dintre ei au avut aceeaşi reacţie, 

găseau ecuaţiile frumoase cu toate că nu înţelegeau calculele. 

De asemeanea, aplicaţiile în viaţa cotidiană sunt la fiecare pas. De la calcule simple de 

adunare, scădere, înmulţire şi împărţire la probleme mai seriose unde, spre exemplu, ar fi de folos să 

ştii diferenţa dintre dobânda simplă şi  cea acumulată. 

Se observă, astfel, că acest subiect este indispensabil şi că omul e chiar înclinat spre el, 

piedicile constau într-o structurare deficitară al modului de predare folosit. Dar asta este o problemă 

ce se poate remedia în timp, sistemul  îmbunătăţindu-se constant pentru a-şi atrage elevii. 
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MATEMATICA SI GEOGRAFIA 
 

Elev: Oprişan Gabriel, Cls a VI-a 
Scoala Gimnazială “Rareş Vodă” Ploieşti 
Prof. Indrumător : Dumitrache Ion 

 

Planurile si harţile 

Harta este o reprezentare în plan, 

convențională, micșorată și generalizată 

a suprafeței Pamantului. Micșorarea se 

face pe baza unei scari de proporție iar 

pentru întocmirea hărții se folosește o 

protectie cartografica. O hartă folosește 

anumite prescurtări sau simboluri 

explicate într-o legenda. 

Planul este o reprezentare 

grafică, precisă, micsorată la scară, a 

unei suprafeţe mici de teren. Datorită 

dimensiunilor sale mici, curbura 

Pămantului este neglijată, iar proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră pe plan se face 

ortogonal, cu verticalele proiectate paralel intre ele. Planul conţine mult mai multe amănunte decât 

harta. 

 

Scara unei hărţi 

În cartografie scara reprezintă raportul 

constant dintre o distanță măsurată pe hartă sau 

pe plan și corespondența distanței orizontale din 

teren, ambele fiind exprimate în aceeași unitate 

de măsură. Din punct de vedere practic, se 

folosesc două feluri de scări: numerice și grafice. 

Scara numerică se exprimă sub forma unei fracții ordinare 1/N sau sub forma unei impartiti 

1/N. La scările de micșorare folosite în cartografie, numărătorul este întotdeauna egal cu o unitate 

(unu), iar numitorul (N) este un număr întreg și pozitiv, care arată de câte ori distanțele orizontale 

din teren sunt mai mari decât distanțele corespunzătoare, reprezentate pe harta sau planul respectiv. 

Cu alte cuvinte, numitorul scării (N) indică de câte ori s-au micșorat lungimile din teren pentru a fi 

transpuse pe plan sau harta. Dacă numitorul scării (N) este mic, scara planului este mare și invers. 

Scara grafică este o reprezentare grafică a scării numerice care după modul cum se obține 

construcția grafică este de trei tipuri: 

Scara grafică simplă fără talon se reprezintă sub forma unei linii divizate în intervale egale, 

numerotate progresiv începând de la zero, în sensul de la stânga la dreapta. 
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Clasificarea  hărţilor            

Se face după mai multe criterii: 

După scară de proporţie: 

 hărti la scară mare (hărţi topografice) – intre 1 : 25.000 si  1 : 200.000 

 hărţi la scară mijlocie – intre 1 : 200.000 si 1 : 1.000.000    

 hărţi la scară mică (harti geografice) – peste 1 : 1.000.000 

După conţinut: 

 hărţi generale, ce includ hărţi la scara mijlocie si la scara mare si care sunt utilizate ca baza 

de lucru pentru hărţile la scara mica şi pentru cele speciale. 

 hărţi speciale (tematice) sunt cele care scot in evidenţă unul sau mai multe elemente ale 

peisajului geografic şi pot fi: 

 speciale fizico-geografice (hărţi ale reliefului, ale solului etc); 

 speciale economico-sociale (hărţi ale reţelei de comunicaţii, ale aşezărilor etc). 

 

Aplicație 

Măsurând pe hartă , distanța dintre 2 puncte , care este de 5 centimetri. Atunci distanța pe 

teren sa se afle astfel : 

1cm………………………………. 300.000 

5cm……………………………… x 

Rezolvare : 
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MATEMATICA ȘI ARTA- IMPRESII LEGATE DE 

PROIECTUL ERASMUS- 
 

Elev: Pârvulescu Ana-Maria 
Colegiul de Artă "Carmen Sylva", Ploieşti 
Profesor îndrumător: Butac Ecaterina 

 

     În săptămâna 7-11 martie 2016, Colegiul de Artă 

"Carmen Sylva" din Ploieşti a fost gazda unei activități 

transnaționale organizată în cadrul proiectului Erasmus+, 

finanțat de Uniunea Europeană. Această activitate 

extraşcolară legată de matematică şi aplicații ale acesteia 

în diverse domenii ca artele plastice, arhitectura şi muzica 

are rolul de a dezvolta aptitudinile de comunicare în 

limba engleză, cât şi de utilizare a T.I.C.( Tehologia 

Informației şi a Comunicațiilor).  

     Am avut şansa de a participa la această activitate educațională, dobândind astfel experiență în 

folosirea limbii engleze, în fața elevilor din țările partenere şi am luat parte la crearea unuia dintre 

proiectele prezentate, acumulând astfel experiență în folosirea unui nou program în care nu am mai 

avut oportunitatea de a lucra si învățând diferite informații despre metodele de folosire a 

matematicii în viata de zi cu zi: "Numărul de Aur", "Șirul lui Fibonacci", "Numărul Phi" şi existența 

acestei ştiințe chiar şi în muzică.  

     Multilingvismul stă la baza acestui proiect european. Limbile străine au un rol important în 

dezvoltarea şi pregătirea persoanelor pentru viitor, pe piața muncii. Uniunea Europeană a stabilit 

obiectivul conform căruia fiecare cetățean ar trebui să aibă ocazia de a învăța cel putin două limbi 

străine, de la o vârstă fragedă. Lipsa cunoştințelor de limbi străine este una dintre principalele 

bariere în calea formării tineretului. De aceea, scopul acestui program este de a oferi un sprijin 

lingvistic şi de a îmbunătăți metodele de învățare. 

     Activitatea a început prin împărțirea noastră, atât a elevilor din liceu, cât şi a elevilor din afara 

țării, în echipe de câte cinci, astfel că fiecare echipă trebuia să conțină cel putin un elev dintr-o țară 

parteneră. Scopul creării acestor grupuri a fost acela de a realiza, într-un program dat, necunoscut 

mie până atunci, o lucrare transpusă in afirmații cât mai uşor de ințeles, în limba engleză, urmate de 

imagini care să le susțină.  

     Echipa din care eu am avut deosebita plăcere de a face parte a primit o temă interesantă, dar nu 

foarte cunoscută, şi anume "Numărul de Aur". În proiectul realizat am reuşit să subliniem 

importanța şirului lui Fibonacci şi a acestui număr, legându-ne de exemple concrete din arhitectură, 

pictură şi sculptură, în diferite etape ale evoluției artelor, începând cu Antichitatea si terminând cu 

epoca în care noi trăim. În primul rand, am căutat informațiile necesare pe internet, le-am discutat 

pe fiecare in parte şi le-am îmbinat într-un mod corect din punct de vedere cronologic, căci erau şi 

date istorice, şi logic. Apoi am căutat şi imagini ce ne pot ajuta în explicarea informațiilor şi care să 

susțină afirmațiile făcute de-a lungul prezentării.  

     Am ajuns la concluzia că, pentru a ne încadra în timp şi pentru a face şi ceea ce ne-am propus 

inițial, trebuie să vorbim despre operele ce reprezintă cel mai bine epocile alese. În introducere, am 

încercat să sugerăm ce reprezintă "Șirul lui Fibonacci" şi cum a fost el folosit de-a lungul istoriei: 

Italianul Leonardo of Pisa, cunoscut şi sub numele de 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…”.  
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Am ales, apoi, ca pentru Antichitate să vorbim despre "Piramidele din Gizeh" şi "Parthenon", pentru 

Renaştere, despre "Statuia lui David"-Michelangelo, "Capela Sixtină"-tot de Michelangelo şi "Mona 

Lisa"-Leonardo da'Vinci, iar pentru Modernism să spunem câteva lucruri despre "Casa 

Farnsworth"- Ludwig Mies van der Rohe  şi "Coloana Infinitului"-Constantin Brâncuşi. 

     Am avut la dispoziție o oră pentru finalizarea conținutului şi şapte-opt minute pentru prezentarea 

acestuia de către unul dintre membrii echipei respective. Prezentările s-au desfăşurat pe fundalul 

unor melodii clasice pentru a crea un moment inspirațional si cu scopul de a atrage atenția asupra 

unor informații folositoare. 

     La finalul prezentărilor, am decis că ar fi o oportunitate de nerefuzat să povestim invitaților din 

țările partenere câte ceva din tradițiile şi obiceiurile legate de zilele de 1 si 8 martie, căci tot ne 

aflam în acea perioada a anului. Atât elevii, cât şi profesorii au părut a fi încântați de cele auzite. 

     În urma acestei activități, pot spune ca 

ne-am ales, noi ca elevi, atât cu o cultură 

generală mai dezvoltată datorită noilor 

informații privind aplicabilitatea 

matematicii în viata de zi cu zi, cât şi cu o 

experiență frumoasă din care am avut de 

câstigat. Ne-am indeplinit, de asemenea, 

unul dintre scopurile cu care am venit 

înarmați încă de acasă, acela de a lega 

prietenii cu elevii străini, ceea ce denotă că 

activitatea şi proiectul, în general, au avut 

succes şi au dus la bun sfarşit ceea ce şi-au 

propus.   

     Această activitate a avut un rol important în educarea noastră, ca tineri. Faptul că ni s-a oferit 

şansa de a interacționa cu elevi din afară, ne-a ajutat pe noi să vedem anumite lucruri din alt punct 

de vedere. 

     Elevii care ne-au onorat cu prezența, fiecare reprezentându-şi țara, au fost crescuți în cadrul unor 

mentalități diferite de cea a statul nostru, iar acest lucru ne-a ajutat să putem să ne exprimăm diferit 

ideile despre anumite subiecte şi să conştientizăm că putem ajunge, împreună, la o concluzie foarte 

frumoasă si folositoare. Ce denotă acest lucru, de fapt? Că putem colabora, indiferent de 

naționalitate sau personalități, pentru îndeplinirea scopurilor ce ne pot aduce o viață mai bună, în 

viitor.  

     Aşa cum noi am vorbit despre România ca fiind o țară cu o istorie bogată, peisaje mirifice şi 

obiceiuri nemaiîntâlnite, asa ne-au povestit şi ei despre fiecare țară, în parte. Se putea observa faptul 

că aveau altceva în gândire, că erau diferiți, dar într-un sens bun şi povesteau lucruri care, poate 

pentru noi păreau extraordinare, dar pentru ei deveniseră deja o normalitate. Nu pot spune, însă, că 

nici ei nu se minunau la auzul spuselor noastre. 

     A fost cea mai atractivă activitate deoarece atât noi, elevii, cât şi profesorii participanți am 

aşteptat cu "sufletul la gură" desfăşurarea unui proiect asemenea acestuia. S-a pus accent pe rolul 

teoretic  şi practic pe care l-a promovat această activitate  şi pe implicarea cu responsabilitate a 

elevilor in prezentările propriilor teme.  

     Consider că o astfel de activitate este foarte folositoare şi,chiar, foarte distractivă pentru elevi, ce 

ar trebui organizată în orice şcoală din această lume, deoarece reprezintă o experiență importantă 

din care înveți cât de importante sunt socializarea, relațiile de prietenie sau de colegialitate şi 

dezvoltarea competențelor lingvistice şi de cultură generală. Voi participa, în continuare, şi la alte 

proiecte asemănătoare deoarece consider aceste oportunități "pietre de temelie" pentru formarea 

mea, ca om de succes. 
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ȘTIINȚA 

 

Elevi: Vrînceanu Robert și Gomoescu Adrian 
Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 
Profesor îndrumător: Dibu Daniela 

 

Știința poate face referire la: 

 Investigarea sau studiul naturii prin observație și raționament 

 Suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări 
Matematica, studiile cantităților și ordinilor, sunt denumite deseori știință sau științe, însă 

rezultatele cercetării matematice, cunoscute ca teoreme, sunt obținute din derivații logice care 

presupun mai degrabă sisteme axiomatice decât o combinație între observație și raționament. Mare 

parte din metodele matematice au o utilitate fundamentală în științele empirice, ale căror fructe sunt 

ipotezele și teoriile. 

Conform dicționarului explicativ al limbii române, știința este un ansamblu sistematic de 

cunoștințe despre natură, societate și gândire; un ansamblu de cunoștințe dintr-un anumit domeniu 

al cunoașterii. 

Știința se clasifică în două mari dimensiuni: experimentul și teoria. În experiment se caută o 

informație, iar în teorie se dezvoltă modele care explică ceea ce se observă. 

„Cu cât învăț mai mult, cu atât îmi dau seama câte lucruri nu cunosc.” – Albert Einstein 

Cuvintele celebrului fizician se pot aplica și în știință. Știința ar putea fi limbajul prin care 

natura se exprimă și prin care ea se arată nouă, oamenilor, care încă nu știm totul și nu este sigur în 

totalitate dacă vom ști vreodată totul, sau vom găsi răspunsuri la toate întrebările. Scopul științei nu 

este acela de a oferi răspunsuri la toate întrebările.  

Printre cele mai importante științe se numără – MATEMATICA. 

Carl Friedrich Gauss, el însuși cunoscut ca prinț al matematicii, numea matematica regină a 

științelor. 

Datorită contribuției sale în majoritatea celorlalte discipline științifice, matematica este numită 

și limbajul științei sau limbajul universului. 

Matematica este alcătuită din două ramuri principale: Algebra și Geometria 

 Algebra  

Este una dintre ramurile matematicii. Este ramura care studiază operațiile aritmetice 

independent de valorile numerice care intervin în ele. Are ca domeniu regulile operațiilor și ale 

relațiilor matematice, a conceptelor derivate din acestea polinoame, ecuații, structuri algebrice. 

„Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor 

cantitative ale lumii.” 

 Geometria 

Geometria s-a născut ca fiind ramura matematicii privind relațiile spațiale. 

Şi atunci ce putem face noi, acum doar nişte copii, cu toată ştiinţa pusă la dispoziţie de cei 

care au studiat şi au elaborat şi demonstrat atâtea teorii? Să vă exemplificăm! 

Ne punem problema să mâncăm sănătos.  
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Vom analiză în ce fel putem calcula câte calorii introducem în organism şi cum ne putem păzi 

de pericolul obezităţii. Să pornim de la ideea că necesarul zilnic de calorii al unui elev de vârstă 

noastră este de aproximativ 2500 (kcal).  

Se pare că din valoarea calorică totala,  

1. proteinele trebuie să reprezinte 14-16 %  

2. lipidele între 25-30%, iar  

3. glucidele 55-60%.  

De asemenea din proteinele totale  

 55% ar trebui să fie proteine animale şi  

 45% proteine vegetale şi  

Din lipidele totale:  

 70 % de provenienţă animală iar  

 30% vegetală. 

 

Să trecem la calcule:  

 Consumul zilnic este de 15 % proteine + 28% lipide + 57 % glucide = 100%  

 55% din 15% =8,25% proteine animale 

 8,25% din 2500 kcal =206,25 kcal proteine animale 

 Cum 100 g carne de pui conţin 142 kcal, aplicând regulă de trei simplă am să găsesc că 
avem voie numai la 145,24 g, adică, să zicem 150 g de carne de pui pe zi......şi îmi plăcea tare mult 

puiul la cuptor pe care îl găteşte mama de câte ori fac temele împreună cu colegul meu!!  

 Dar staţi aşa că nu am adăugat cartofii... care sunt buni când au fost puţin scăldaţi în ulei,  

deci : proteine vegetale....noroc că un cartof conţine în medie 3 g proteine vegetale, dar cele 3g 

proteine au 88 de calorii... 

 Acum 45% din 15%=6,75% care calculat din 2500 da 168,75 kcal proteine vegetale. Dacă le 

scad pe cele 88 kcal mai rămân doar vreo 80 kcal ... că rezervă pentru celelalte proteine vegetale din 

dietă mea. 

Este în regulă dragă algebră! Am să fiu mai atent cu regimul meu alimentar! 

Sau?!  

Ştie ea oare geometria să mă scoată puţin din impas ???  

Da! Am găsit, pentru că mişcarea ne vine în ajutor!  

Cum bunicul colegului meu are o curte mare, aş putea calcula cam pe unde să alergăm astfel 

încât să consumăm aceste calorii ....  

Mai întâi să vedem: 

Ştiim că un băiat cu greutatea medie de 60 kg, la alergare uşoară cu viteză medie de 9 km/h 

timp de 10 min, va consuma 100 kcal.  

Colegul meu va alerga pe marginea lacului (de rază 50 m) iar eu am să mă deplasez pe 

conturul triunghiului AMD.  

De cîte ori va înconjura colegul meu lacul în aşa fel încît să consume aceeaşi energie pe care o 

cunsum eu dacă înconjur triunghiul de trei ori. 
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Curtea bunicului are forma şi dimensiunile reprezentate în figura de mai sus. 

 

Aplicând teorema lui Pitagora, obţinem că latura AD = 250 m.  

Astfel perimetrul triunghiului este de 600 m, şi înconjurat de trei ori înseamnă 1800 m deci 

rezultă un consum de 120 kcal.  

Circumferinţa cercului fiind 2πR, aflăm că el parcurge 314 m pe o singură tură în jurul lacului 

ceea ce va însemna că trebuie să înconjoare lacul de aproape 6 ori.  

Concluzie:  

Colegul meu este mai câştigat decît mine întrucât alergând 6 ture complete, consumă mai 

multe calorii decât mine. 

  

După călătoria în nesfârșita lume a științei, nu ne mai rămân de spus decât cuvintele lui 

Newton: „Nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe 

malul mării și se distrează căutând din timp în timp pietricele mai colorate decât de obicei, sau o 

scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea” 

  

 BIBLIOGRAFIE 
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BLAISE PASCAL ÎN MATEMATICĂ, 

INFORMATICĂ,FIZICĂ ȘI FILOZOFIE 
 

Elevi: Țurcan Liviu si Teodor Mihai    

Colegiul „Spiru Haret”  Ploiești 

Profesor coordonator: Radu Luminița 

 

Blaise Pascal a fost un mare 

matematician, fizician și filosof francez având contribuții în 

numeroase domenii ale științei, precum construcția unor 

calculatoare mecanice, considerații asupra teoriei 

probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor 

de presiune și vid.  

Triunghiul lui Pascal este un aranjament geometric al 

coeficienților binomiali, numit astfel în onoarea 

matematicianului francez Blaise Pascal. Înălțimea și laturile triunghiului conțin cifra 1, iar fiecare 

număr de pe o linie n reprezintă suma celor 2 numere de pe linia superioară n-1. 

 

Pascal este unul dintre limbajele de programare de referință în știința calculatoarelor. Pascal a fost 

dezvoltat de elvețianul Niklaus Wirth în 1970 pentru a pune în practică programarea structurată. 

Unul din marile sale avantaje este asemănarea cu limbajul natural limba engleză, ceea ce îl face 

limbajul ideal pentru cei care sunt la primul contact cu programarea. Pascal este bazat pe limbajul 

Algol și a fost denumit astfel în onoarea matematicianului Blaise Pascal, creditat pentru construirea 

primelor mașini de calcul numeric. 

Pascal (limbaj de programare) 

Tipuri de date de bază: 

Integer (numere întregi)                           

Real (numere reale) 

Char (caractere) 

String (șiruri de caractere) 

Boolean (valori logice) 

Text (fișiere text) 

File (fișiere binare) 

Array (vectori) 
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La vârsta de 12 ani, Blaise Pascal a început să învețe geometrie de unul singur, descoperind că 

„suma unghiurilor unui triunghi este egală cu 2 unghiuri drepte“. Când a aflat tatăl său, s-a îmbunat 

și i-a permis lui Blaise să aibă o copie a „Elementelor“ lui Euclid.  

 

Legea lui Pascal 

Conform principiului fundamental al hidrostaticii, diferenţa presiunilor în două puncte date ale unui 

lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional este: p2-p1=r.g.h. Dacă termenul r.g.h este constant, 

orice modificare a presiunii într-unul din cele două puncte provoacă o modificare corspunzătoare a 

presiunii în celălalt punct încât: p2' - p1' = rgh 

Rezultă astfel: p2' - p1' = p2 - p1 sau p2' - p2 = p1' - p1, de unde Dp2 = Dp1  

Variaţia de presiune produsă într-un punct al unui lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional se 

transmite integral în toate punctele acelui lichid. 

Este evident că legea lui Pascal este valabilă numai pentru fluide incompresibile, lichidele având 

această proprietate, dar la gaze nu mai este valabilă. 

Contribuții în filozofie și teologie 

Pascal s-a ocupat și de filozofie, considerând că progresul științific este scopul existenței omenirii. 

Oscilând între raționalism și scepticism, el a ales spre finalul vieții credința, fiind influențat încă de 

mic de credința în Dumnezeu. De la vârsta de 14 ani, Blaise Pascal participa alături de tatăl său la 

întâlnirile abatelui de Mersenne, iar după ce tatăl său se rănește la picior și este îngrijit de doi frați ai 

unui ordin religios de lângă Rouen, Pascal devine profund religios.  

Geometrie proiectivă 

Geometria proiectivă este acel domeniu al geometriei care tratează figurile geometrice din punctul 

de vedere al perspectivei și al liniei de orizont, figuri care sunt considerate invariabile prin proiecție. 

Originile se regăsesc în lucrările lui Pappus din Alexandria (secolul al IV-lea d.Hr.) care, referindu-

se la rezultatele lui Apoloniu din Perga, introduce conceptul de raport anarmonic. Studiul 

geometriei proiective este reluat mai târziu de către matematicieni ca Pascal sau arhitecți ca Gérard 

Desargues în secolul al XVII-lea, ca acest domeniu să fie teoretizat și predat în școli la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea de către Gaspard Monge. 

Principiul lui Pascal  

  (principiul vaselor comunicante) 

Hidrodinamica este o ramură a fizicii care studiază mișcarea lichidelor (fluidelor). Hidrostatica 

studiază lichidele în stare de repaus. Starea de agregare lichidă se caracterizează prin existența unor 

forțe de atracție între particulele constituente, lichidele au volum propriu, dar nu au formă proprie, 

ele luând forma vasului în care se află. 

În prima jumătate a secolului al XVI-lea, fizicianul Blaise Pascal a formulat, în urma studiilor și a 

experiențelor, principiul care îi poartă numele, cunoscut și ca principiul vaselor comunicante: în 

două sau mai multe vase comunicante, care conțin același lichid, suprafața lor liberă se află în 

același plan orizontal, indiferent de numărul, forma și dimensiunea vaselor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Desargues
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Desargues
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
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Matematica  – un lucru omniprezent – 

 

Elevi: Vlăsceanu George-Valentin, Anton Maria Alexandra 
Şcoala: Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza’ Ploieşti 
Profesor îndrumător: Isofache Cătălina 

 

Vrem sau nu vrem , matematica este un lucru prezent în mod  permanent în viaţa noastră.  

Fie că vorbim de activităţi cotidiene sau de situaţii specifice, cifrele, formele geometrice şi anumite 

reguli ale matematicii au un loc bine stabilit în oricare din activităţile noastre. Luând câteva 

exemple din viaţa cotidiană, condusul maşinii necesită anumite aptitudini matematice în situaţii 

precum frânarea (şoferul trebuie să fie capabil să aprecieze distanţa de frânare şi să ţină cont 

totodată şi de viteza lui şi a celorlalţi şoferi). 

Cum se aplică matematica în viaţa cotidiană a unui elev? 

Cum majoritatea elevilor din cadrul şcolilor nu au vârsta necesară pentru a conduce , 

analogia noastră cu situaţia frânării nu se potriveşte acestei categorii de vârstă. Totuşi , elevii aplică 

cunoştinţele învăţate la orele de matematică şi în activităţile lor de zi cu zi. Spre exemplu, simplele 

exerciţii aplicative, ce vin o dată cu lecţiile legate de unităţile de măsură în învăţământul primar,  

ajută elevii în formarea percepţiei asupra dimensiunilor unui corp. Astfel, datorită exerciţiilor ce le 

propun copiilor măsurarea anumitor obiecte, aceştia devin capabili să aproximeze mărimile unui 

obiect în momentul în care îl privesc. 

Experienţe personale din cadrul orelor de curs cu aplicabilitate matematică 

În cadrul orelor de matematică din liceul meu , profesoara a decis ca noi ,elevii, să luăm 

parte la un experiment sub formă de joc, care a decurs în felul următor: 

1. Profesoara a oferit fiecărui elev cartonaşe, cu forma hexagonală, de diferite culori ; 

2. Ni s-a oferit libertatea de a crea orice formă plană sau în spaţiu, de orice dimensiuni, 

folosind oricare din culorile oferite. 

3. La final am adunat lucrările tuturor şi am studiat cele mai complexe modele. 

Totuşi, scopul jocului nu a fost de a găsi cel mai complex model , sau de a găsi cea mai 

interesantă lucrare. La finalul “experimentului” am ajuns să conştientizăm elementele ce alcătuiau 

anumite modele sau figure plane şi am analizat elementele figurilor în spaţiu , lucru ce poate avea 

aplicabilitate şi asupra obiectelor din viaţa de zi cu zi. 

Tot în cadrul orelor de matematică am studiat diferite opere arhitecturale (litografii, 

sculpture etc.) ce îmbinau figurile geometrice pentru a obţine rezultate neaşteptate. Această 

activitate a avut ca scop schimbarea perspective asupra anumitor obiecte din jurul nostru, scop atins 

în cazul meu şi a unei părţi din colectivul clasei. 

În concluzie, aşa cum am susţinut încă de la început, matematica este un lucru ce îşi are 

aplicabilitatea în orice domeniu şi are un impact important asupra perspective noastre faţa de 

lucrurile pe care le vedem zi de zi. Chiar dacă, cu timpul, teoremele şi formulele predate în şcoli nu 

îşi găsesc aplicabilitatea, cunoştiinţele şi punctele de vedere induse de această materie ne ajută să 

avem o perspectivă mai conştientă şi mai analitică asupra obiectelor ce ne înconjoară. 
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 POVESTEA UNEI PICĂTURI DE APĂ  PENTRU 

OAMENII DE ȘTIINȚĂ 
 

Elevi: Zidarescu Iulia, Corneev Ioana Emilia 
Coordonatori:  Prof. Moise Luminiţa, Prof.  Cristea Ruxandra 

Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, București 

 

1. Frunza de nufăr şi efectele auto-curăţării 

2. Efectul “Balonului De Săpun” 

“Nuferii albi, nuferii galbeni sunt stele în oglinda apelor şi au 

atâtea înţelesuri tainice. … în singurătatea imensă cu zvonuri 

de viaţă primară, de geneză miraculoasă.” 

Iuliu Bărbat - Nedeia florilor 

 

 

Frunza de nufăr şi efectele auto-curăţării 

În apele unor lacuri din Bucureşti sau de prin împrejurimi se întâlnesc deseori nuferi, 

primele flori apărând la începutul lunii iunie, iar ultimele în septembrie..  

Timp de milenii, frumoşii nuferi au atras atenţia oamenilor cu 

splendidele lor inflorescenţe care împodobesc suprafaţa apelor, 

importanţa florii manifestându-se atât în ceea ce priveşte aspectul 

sacru, cât şi cel profan 

Dacă privim atent frunzele care nu sunt în apă, acestea par 

uscate. Specialiştii ne asigură că nu doar par, ci chiar sunt uscate 

deoarece suprafaţa frunzei de lotus prezintă microprotuberanţe care, la rândul lor, sunt acoperite cu 

cristale de ceară.  

Cum ajută structura frunzei de lotus ca să rămână curată? De ce suprafaţa frunzei de lotus 

este hidrofobă (respinge apa) ? 

Hidrofobia unei suprafeţe poate fi cuantificată prin unghiul de contact dintre suprafaţă şi picătura de 

apă: cu cât unghiul de contact este mai mare, cu atât suprafaţa este mai hidrofila. Suprafeţele cu un 

unghi de contact mai mic de 90° sunt numite hidrofile (iubitoare de apă), cele cu un unghi de 

contact mai mare de 90°, sunt hidrofobe. Unele plante care sunt cunoscute ca super-hidrofobe ating 

unghiuri de contact de 160°, cu doar 2-3% din suprafaţa picăturii în contact cu suprafaţa frunzei. 

Totuşi suprafaţa frunzei de lotus nu este doar super-hidrofobică ci şi acoperită cu protuberanţe 

cerate cum am precizat anterior. Acestea reduc suplimentar suprafaţa de contact a apei picurate 

făcând ca picătura de apă abia să atingă frunza (doar pe  0.6% din suprafaţa de contact) și de aceea 

se va scurge uşor. 

O privire mai atentă realizată de cercetătorii în biomimetică cu un microscop electronic ne 

arată ce se întâmplă: mari cantităţi de ceară subţire acoperă protuberanţele de la suprafaţa frunzei. 

Aceste proeminenţe au aproximativ 10-20 μm înălţime şi 10-15 μm distanţă una faţă de cealaltă.  
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Proprietăţile hidrofobe ale 

unei frunze de lotus 

Reconstrucţia cu ajutorul 

calculatorului a suprafeţei  

unei  frunze de lotus 

O picătură de apă pe o 

suprafaţă de lotus determină  

unghiuri de contact de 

aproximativ 147 de grade. 

Specialiştii în domeniu ne arată că superhidrofobia nu se limitează doar la plantele de lotus. 

Şi alte plante au proprietăţi de auto-curăţare datorită perilor fini care le acoperă frunzele, aripile 

fluturilor prezintă firişoare subţiri care direcţionează picăturile de ploaie de pe corpul lor, indiferent 

dacă aripa este ridicată sau nu, iar cuticula insectelor de 

bălegar are forme geometrice în relief care le face 

hidrofobe. 

Oamenii au reprodus acest efect de auto-curăţare în 

multe situaţii precum auto-curăţarea plasticelor, a lacurilor 

pentru ţigle, a geamurilor, a ceramicii, a lemnului, lacurilor 

pentru maşini sau a vopselei pentru faţade. De asemnea pot 

fi  create şi haine rezistente la murdărie prin impregnarea 

lor cu un spray special. 

Frumuseţea florii de lotus a inspirat artiştii de-a 

lungul timpului în diferite arte. 

 

Efectul “Balonului De Săpun” 

În economie, această sintagmă are o semnificaţie negativă şi 

ameninţătoare. Un balon de săpun, în cazul pieţelor financiare, este 

creat într-o perioadă în care preţul unui activ creşte peste nivelul normal 

de sustenabilitate şi efectul este deci… spargerea balonului, adică 

apariţia unei crize. Evident  metafora  îşi are originea în asemănarea cu 

ciclul scurt  de viaţă al balonului de săpun, o clipă efemeră care încântă 

orice copil şi oferă nostalgie şi frumuseţe unor clipe de visare şi încântare. 

De ce baloanele au formă sferică ? 

Explicaţia este următoarea: sfera este forma care asigură suprafaţa 

minimă la un volum dat. Membrana balonului este tensionată, adică ar 

vrea să aibă o suprafaţă cât mai mică în timp ce  volumul de aer din 

interior este fix, deci, membrana caută suprafaţa minimă,  astfel devine 

sferică. 

 

Floarea de lotus în arhitectură 

 

Hiperboloid 

parabolic 
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Dar să vedem cum stau lucrurile în detaliu, dinamic. Dacă presiunile de o parte şi de alta a 

membranei sunt egale, atunci curbura membranei în orice punct e zero, prin urmare membrana este 

ori plană, ori în formă de şa (cu două curburi egale şi de sens opus). În cazul unui balon de săpun 

presiunea din interior este puţin mai mare decât în exterior şi, ca urmare, membrana este bombată 

spre exterior. Presiunea din balon este uniformă, cel 

puţin în condiţii de echilibru. Asta înseamnă că şi 

curbura membranei este aceeaşi în orice punct al 

balonului. Singura formă geometrică închisă care are 

aceeaşi curbură în toate punctele este sfera. De aceea 

baloanele de săpun sunt sferice, în condiţii de 

echilibru. 

Se pot face însă şi baloane din apă și săpun cilindrice, 

deoarece şi cilindrul are aceeaşi curbură în toate 

punctele. E nevoie însă de un truc, pentru că cilindrul e 

o formă infinită şi anume, să umezeşti două plăci (de 

sticlă, de exemplu) cu soluţie de săpun, să le ţii faţă în 

faţă, paralel, cu părţile umezite una spre alta, şi să 

creşti un balon de săpun între ele. Când balonul atinge 

o placă, devine emisferă (exact jumătate de sferă). Când balonul atinge ambele plăci, el devine 

cilindru mărginit acestea. 

Există şi alte suprafeţe care au proprietatea că au aceeaşi curbură pe toată suprafaţa, de exemplu 

hiperboloidul parabolic (forma obişnuită a turnurilor de răcire). Se pot construi baloane stabile, care 

să aibă astfel de forme ciudate 

A fost dezvăluit misterul coliziunii dintre bule 

Descoperirea ar putea avea multiple aplicaţii, de la îmbunătăţirea stabilităţii îngheţatei şi cea 

a efervescenţei şampaniei, până la eficientizarea exploatării minereurilor. 

Deşi oamenii de ştiinţă au înţeles de mult comportamentul unui singur balon de săpun, nu au fost în 

măsură mult timp să descrie matematic comportamentul grupurilor de bule, altfel cunoscut sub 

numele de spume. Atunci când un balon apare într-un grup de acest fel, celelalte bule se rearanjează 

rapid pentru a se pentru  echilibra grupul. Ce se întâmplă atunci când bulele - de săpun sau 

de şampanie - se izbesc unele de altele? Forţa produsă de această coliziune era considerată până 

acum prea mica pentru a fi măsurată, dar cercetătorii de la Institutul de Studiu al Materialelor din 

cadrul Universităţii Melbourne, Australia, au reuşit să studieze acest eveniment cu ajutorul unui 

microscop cu forţă atomică, care este şi un instrument de manipulare a materiei la scara 

nanometrică. 

Oamenii de ştiinţă au rezolvat problema modelării matematice inspirându-se din modelele 

climatice. Noul model împarte viaţa unei spume în trei faze: 

 rearanjarea, în care bulele alunecă în jurul celorlalte pentru a atinge stabilitatea; 

 drenajul, fază în care gravitaţia atrage lichidul din interiorul membranei unui balon spre 

pământ şi 

  ruptura, în care membrana unui balon devine neechilibrată astfel  încât se produce o ruptură 

forţând bulele rămase pentru să se  rearanjeze şi permiţând un nou ciclu. 

 

 
Un fotograf polonez, Pablo Zaluska, a 

filmat cum îngheaţă baloanele de săpun ( 

- 15 grade Celsius).  Steluţele de gheaţă 

care se formează sunt diferite pentru 

fiecare balon de săpun, chiar dacă 

acestea sunt formate din aceeaşi soluţie. 



27 

 

Cubul din Beijng , problema lui Kelvin şi bulele de săpun 

Denis Weaire and Robert Phelan, în 1993 au găsit o 

soluţie a problemei lui Kelvin din 1887: cum poate fi împărţit 

un spaţiu în volume egale de suprafaţă minimă ? Soluţia 

sugerată de Kelvin era  dată de octaedre secţionate. Dar natura 

gândeşte în termeni matematici: forma baloanelor de săpun este 

răpunsul la problema  suprafeţelor minimale.de octaedre secţionate 

 

Aceasta este de fapt  soluţia  

găsită de natură şi pentru celule, 

cristale, deci în spiritul arhitecturii 

organice ea a devenit sursa de inspiraţie 

pentru arhitecţi. Clădirea "Cubului de 

Apă" din Beijing  a fost inspirată de 

aranjamentul fundamental al celulelor 

organice şi formaţia naturală a 

clăbucilor. Forma de bule, frecvent 

întâlnită în natură, a fost aici 

pentru prima oară folosită. Faţada 

"Cubului de Apă" este formată din 

3.000 de hexagoane din oţel încastrând perne transparente cu aer, care acoperă o suprafaţă de 

100.000 de metri pătraţi. Acoperişul centrului este considerat a fi ecologic, deoarece utilizează 

razele solare pentru încălzire şi luminozitate, ceea ce reduce cu 30% consumul de energie.. 

 

Bulele de săpun de la baia copiilor sau spuma de la 

spălarea vaselor, spuma unui pahar de bere sau spuma 

unui delicios cappucino, toate sunt frumoase dar 

efemere şi ca bulele unui joc  de copii dispar unul câte 

unul. 

În scurta lor viaţa produc refracţia luminii întocmai 

cum  sunt produse nuanţe de curcubeu de o pată de 

ulei pe trotuar. 

http://news.sciencemag.org/technology/2013/05/scie

nceshot-life-cycle-bubble 

 

 

Figura prezintă proprietăţile geometrice ale unei perechi de 

bule, problemă studiată pentru prima oară  de către 

fizicianul belgian Joseph A. Plateau în anii 1830. Bulele 

ajung această configuraţie, deoarece presiunile interne sunt 

în echilibru. Bulele de săpun sunt exemple superbe de 

suprafeţe minime, un subiect important în matematică 

http://demonstrations.wolfram.com/TwoCoalescingSoapBub

bles/ 

 

 

 

Aplicarea ecuatiilor, au permis modelarea cu calculatorul a 

a ciclurilor unei spume de bule. 

https://youtu.be/ciciWBz8m_Y 
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Concluzii 

Problema baloanelor de apă și săpun, după cum 

s-a văzut,  nu e doar o joacă de copil, ele sunt surse de 

inspiraţie pentru oamenii de știinţă sau artiști. 

Natura este mentor al omului de ştiinta prin 

soluțiile pe care le-a dat diverselor probleme ale lumii. 

Cele două exemple, frunza de nufăr şi baloanele de 

săpun, ilustrează aceasta idee şi dovedesc faptul că  

avem încă multe de învățat. Trebuie să fim atenți la 

lumea înconjuratoare, cu mintea şi sufletul. 
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Soluţia  Weaire-Phelan 
este constituită din   dodecaedre 

cu feţe  pentagonale şi   tetradecaedre 

cu  2 feţe hexagonale şi  12 feţe 

pentagonale 

http://plus.maths.org/issue42/features/foster/index.html
http://demonstrations.wolfram.com/TwoCoalescingSoapBubbles/
http://news.sciencemag.org/technology/2013/05/scienceshot-life-cycle-bubble
http://news.berkeley.edu/2013/05/09/heady-mathematics-describing-popping-bubbles-in-a-foam/
http://www.scienceinschool.org/
http://www.descopera.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=MFHcSrNRU5E
https://www.mecheng.osu.edu/nlbb/files/nlbb/Lotus_Effect.pdf
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PE AUTOSTRADA APELOR DIN CERURI.            

DIN LECŢIILE NORILOR 
 

Elevi: Rașu Giulia, Arghir Mihai 

Prof. coordonator   Moise  Luminița Dominica 

Școala Superioară Comercială “Nicolae KRETZULESCU”, București 

 

1. Apa. Structura şi geometria formelor 

 

Volumul de apă din atmosfera este de cca. 12900 de 

km
3
, apa existând în atmosferă indiferent dacă sunt 

sau nu nori. Norii sunt forma cea mai vizibilă a apei 

atmosferice, dar şi aerul curat conţine apă,  în 

particule prea mici pentru a fi văzute. Dacă toată apa 

din atmosfera ar cădea odată, ar putea să acopere 

pământul cu un strat de 2,5 cm de apă. Norii sunt formaţi din vapori de apă şi cristale de gheaţă, şi 

de aceea ei reflectă lumina soarelui precum oceanele, mările, lacurile, etc. Roşul, portocaliul şi 

purpuriul unui apus de soare sunt spectaculoase când pe cer sunt nori care să reflecte aceste culori. 

Deci, lumina îşi găseşte penelul în spectaculoşii nori care  deţin secretul apei în toate cele trei forme 

de agregare şi sunt vehiculul prin care aceasta este purtată deasupra Pământului. 

Exista patru căi principale prin care se ridica aerul cald, ducând la formarea norilor, fiecare dintre 

aceste fenomene, producând nori diferiti, dupa formă, marime si culoare: 

- turbuleța ,  fenomen atmosferic care produce conditii favorabile formarii norilor prin schimbările 

bruste ale directie sau vitezei vantului ; 

- ascensiunea orografica, fenomen atmosferic care produce cei mai frumosi nori, (paclele, nori in 

forma de steag, de lentila sau rotitori) cauzat de miscarea aerului pe deasupra unor forme de relief 

inalte, cum ar fi dealurile si muntii.  

- convergența este un fenomen atmosferic prin care aerul se înalță în sistemele depresionare, când 

mase de aer rece cald se întâlnesc și converg cu mase de aer cald și umed. 

- convecția - fenomen atmosferic prin care aerul incalzit de soare deasupra uscatului se ridică sub 

forma unui curent ascensional , curenți care pot avea o viteza de pana la 100 km/h. 

Picăturile mici de apa din nori nu plutesc, ci se înalță și coboară în interiorul norului. Când coboară 

se unesc cu alte picături  mai mici, iar unele picături se transformă în cristale de gheață in interiorul 

norilor.  Cele mai mari dintre ele (cu diametrul de aproximativ  1 mm)   sunt atât de grele încât nu 

mai sunt din nou ridicate de aerul ascensional care le-a creat și cad mai jos spre Pământ, în timp ce  

picăturile mai mici de 1 mm. se transformă din nou în vapori. 

Apa are multe anomalii, multe dintre ele în favoarea vieţii, de exemplu: toate substanţele când sunt 

încălzite se dilată  iar la răcire se contractă. Şi apa se contractă datorită frigului dar doar pâna +4 C 

când atinge limita pentru ca apoi să se dilate din nou, cu toate că temperatura scade. De aceea apa 

http://www.curspictura.ro/teoria-culorilor-in-pictura/
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are densitatea cea mai mare la +4C. Prin urmare, iarna, răcindu-se pâna la +4C, în bazinele cu apa 

dulce ea coboară şi aici se păstrează în decursul întregului sezon. 

Această anomalie salvează viaţa tuturor 

vieţuiţoarelor care ierneaza în râuri, lacuri şi 

heleştee. Mai amintim fapul că apa este cel mai 

bun solvent din lume. Ea dizolvă foarte multe 

substanţe, rămânând inertă, fără să se modifice 

sub acţiunea substantelor pe care le dizolvă. 

Datorită acestei proprietăţi apa a putut deveni 

purtătoarea vieţii.  

Datorită polarizării, moleculele de apa au tendinţa de a se ordona în spaţiu astfel încât atomul de 

oxigen al unei molecule să fie indreptat spre atomii de hidrogen din 

moleculele vecine, cu care formeaza legături de hidrogen. Prin aceste 

legături, moleculele de apă se asociazăşi formeaza reţele cu atăt mai 

ordonate cu cât temperatura este mai scăzutăşi deci agitaţia termică mai 

redusă. In gheaţa foarte puternic răcită toţi atomii de hidrogen formează 

legături de hidrogen. În acest fel se generează structuri hexagonale, 

structuri care s-au pus in evidenta cu ajutorul difractiei razelor X prin 

gheaţă. Datorită acestei structuri cristaline sub forma de reţea deschisă 

cu ochiuri mari, gheaţa are densitatea mai mică decât a apei. 

 

Apa lichidă este formată dintr-un amestec de 

molecule libere(monomeri sau monohidroli), 

dimeri(dihidroli), tetrameri şi octomeri, proportia lor 

fiind în funcţie de temperatură. Cu cât 

temperatura este mai ridicată, cu atât predomină 

formele monomereşi dimere. Starea gazoasa se 

caracterizează prin faptul că se rup toate legăturile de 

hidrogen, molecule de apa devin libere şi izolate. Uneori in starea gazoasa mai persista unii dimeri. 

Deci, din punct de vedere structural, apa este 

structurată când se găsesște în stare solidă, are 

regiuni structurate în stare lichidă şi este 

nestructurată în stare de vapori.O proprietate 

interesanta şi încă controversată a apei este 

memoria apei. Se pare că apa este capabilă să 

stocheze informaţii într-un mod care nu poate fi 

explicat de fizica şi chimia clasică, prin aranjarea 

într-un mod specific a moleculelor de apă după 

anumite modele. În urma unor experimente s-a 

constatat ca apa cristalizeaza diferit în funcţie de 

mai multi factori, cristalul fiind forma de manfestare a apei, limbajul ei. Câte forme geometrice 

minunate ascund aceste cristale, diferite intre ele dar care au in comun fapul ca apartin unui grup cu 

6 simetrii. 
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“Celelalte ştiinţe se bazează deseori pe matematică pentru a-şi articula descoperirile şi 

presupunerile. Astăzi oricine poate fi uimit de anunţul unei dovezi potenţiale privind existenţa 

bozonului Higgs la CERN, dar bozonul acesta nu ar fi fost prezis fără matematică. 

Matematica este limbajul ştiinţei” Marcus du Sautoy 

 

 

Dar ne punem întrebarea cum forţele moleculare care operează la scară moleculară pot determina 

ordonarea unui cristal care este de miliarde de ori mai mare? 

Răspunsul constă în creşterea cristalelor rapidă  prin faţete. Să ne imaginăm un cristal rotund de 

gheaţă. Faţetele la nivel molecular sunt mai neregulate, au multe legături disponibile şi cresc rapid 

formând un cristal cu o structură regulată (pătrat, hexagon etc.). Structura regulată are faţete mai 

netede şi moleculele de apă din aer cresc  mult mai greu pe ele. Prin urmare după completarea 

faţetelor neregulate moleculare, cristalul creşte mult mai încet de-a lungul suprafeţelor netede 

păstrându-şi forma regulată. 

 

 
 

În gheaţă moleculele de apă (H2O) 

formează o structură cristalină. Sferele 

roşii sunt oxigenul O, barele gri hidrogenul 

H. 

Există multe structuri, dar cea mai des 

întâlnită este cea de prismă hexagonală.  

Punctul triplu al apei, punct unde apa, 

gheaţaşi vaporii de apă pot coexista. 

Temperatura de 0,01 C, presiunea de 6,1 

mbar. 

 

Dar de ce există forme atât de complexe? 

Creşterea prin faţete are loc numai pentru cristalele mici şi pentru viteze de creştere mici. Cristalele 

mari cresc prin instabilitatea ramurilor. Dacă o ramură are cea mai mică deformare, aceasta se 

dezvoltă în continuare şi formează o nouă rămurică care creşte din ramura principală. 

 

Este posibil să obţinem flori de gheaţă artificiale, utilizând următoarea reţetă: se prepară o soluţie 

concentrate de sulfat de magneziu în bere, care se aplică pe geam. Prin evaporarea apei, pe sticlă 

rămân cristale de sulfat de magneziu în forme care imită florile de gheaţă. Pentru a curăța geamul 

,,îngheţat” astfel, este suficient să se spele cu multă apă, după care se şterge cu o cârpă uscată. 
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California Institute of Technology 

 

Laborator pentru realizarea unor 

imagini de criatale de gheaţă 

 

Fulg artificial creat in conditii de la borator din 

vapori de apa 

 

 

2.  “Norii sunt gândurile noastre. Munţii, martori ai trecerii noastre prin lume”. 

 

Bucureştiul este aşezat în Câmpia Bărăganului dar, la cca 100 de km spre nord încep munţii şi de 

aici este poza noastră.  Din împărăţirea norilor Pământul se vede în toata măreţia sa, cu cerul şi 

Pământul şi, la mijloc, noi oamenii. 

Cum  “Norii sunt gândurile noastre”,  omul vrea sa imortalizeze tot ce vede: munţi ape, răuri, văi , 

păduri….cu ochii imaginaţi ai norilor. 

 

Dar cum am modela munţii, pădurile astfel încât sa fie cat mai realistică imaginea ? 

La o analiză mai atenta observăm ca aceste imagini sunt imposibil de realizat  într-o viziune 

euclidiana. Şi pe lânga ele, privind în natură găsim multe altele  de la fiordurile Norvegiei la brocoli 

şi conopidă, de la cursurile răurilor în cămpie la o simpla fruza de ferigă. Îi dăm dreptate lui Benoit 

Mandelbrot care în "Geometria fractală a aaturiifăcea remarcă: "Norii nu sunt sfere, muntii nu sunt 

conuri, liniile de coasta nu sunt cercuri, iar scoarta copacilor nu e neteda...".  

Cuvantul “fractal” a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot in 1975 si provine din 

latinescul “fractus”, care inseamna spart sau fracturat. 

 

Fractalul, ca obiect geometric, are în general următoarele caracteristici: 

 este auto-similar (măcar aproximativ sau stochastic): dacă se măreşte orice porţiune dintr-un 

fractal, se vor obţine (cel putin aproximativ) aceleaşi detalii cu cele ale fractalului întreg. 

 are o definitie simplă şi recursivă – pentru a va imagina fractalul corespunzator unei funcţii 

f(x), considerate elementele x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), etc. 

 are detaliere și complexitate infinită: orice nivel de magnificare pare identic şi are o 

structurăfină la scăriinfinit de mici. 
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Munţii, norii sau pădurea sunt fractali naturali care pot fi modelaţi uşor pe calculator folosind un 

algoritm recursiv.  

O modalitate de a face un astfel de peisaj este de a aplica un algoritm de deplasare aleatorie a 

punctului central. Conform acestui algoritm, un pătrat este împărţit în patru pătrate egale  mai mici, 

punctul central al fiecăruia este ridicat pe verticală de o anumită variabilă  aleatoare. Procesul se 

repetă pe cele patru pătrate noi, şi aşa mai departe, până când se atinge nivelul dorit de detaliere. 

Poate fi înlocuit pătratul cu un triunghi. 

 

 

 

 

Imagini realizate prin 

tehnica fractală de 

generare a  peisajului 

 

 
Geometria  fractală oferă un mod elegant de a descrie o mare parte din structura de 

norilor, a peisajului. Aici, în algoritmul de generare a peisajului se porneşte cu un 

triunghi. 

 

"Geometria fractala va va face sa vedeti totul diferit. Riscati sa pierdeti imaginea din copilarie a 

norilor, padurilor, galaxiilor, frunzelor, pietrelor, torentelor, covoarelor, caramizilor si a multor 

alte lucruri."Michael Barnsley, "Fractali pretutindeni", 1988 
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APARIȚIA MATEMATICII 
 
Elevi: Alexandru Florina Coziana, Rosu Delia Ioana 
C.N.”Jean Monnet”Ploiesti 
Profesor coordonator: Lica Roxana 

 

NAȘTEREA  MATEMATICII 

 Nașterea celor mai simple noțiuni matematice –  a 

noțiunilor legate de forme spațiale și de relații cantitative- s-a 

petrecut la începuturile istoriei omenirii. Ea este indisponibil 

legată de timpul când, la începutul perioadei cuaternare, omul 

începe să- și procure mijloacele de existență cu ajutorul 

uneltelor de muncă. 

 Datorita muncii și totodata vorbirii articulate, creierul și 

organele de simț ale omului au atins o perfecțiune apreciabilă. 

Creierul a căpătat capacitatea de a creea abstracții, necesare 

pentru masurare si numarare. 

 Studiul apariției și dezvoltării noțiunilor de întindere și 

de număr, atât de importante pentru gândirea umană, are o 

însemnătate imensa nu numai pentru istoria matematicii, ci  și 

pentru istoria cunoașterii în ansamblu, deoarece el confirma 

teoria materialist-dialectica a cunoașterii, fapt asupra căruia a atras atenția V.I.Lenin, arătand ca:” 

Continuarea operei lui Hegel și a lui Marx trebuie să contze in prelucrarea dialectică a istoriei 

gândirii omenești, a științei și a tehnicii.” 

 În știința burgheză este răspândită concepția 

după care chiar la animal ea reprezenta cele mai 

simple reprezentări matematice. Astfel, cunoscutul 

istoric al matematicii M.Cantor a scris că “numărarea, 

în măsura în care prin aceasta se ințelege doar o 

reunire conștientă a unor anumite obiecte într-un 

ansamblu, nu constituie o particularitate a omului, 

căci rața de asemenea își numară bobocii săi”. Unii se 

refera, de exemplu, la faptul că forma fagurilor de 

albină rezolvă în modul optim problema  dotării 

spațiului cu prisme hexagonale de înălțime constantă 

și de volum maxim, cu cheltuială minimă de material. 

Ori, pentru rezolvarea acestei probleme sunt necesare cunoștințele matematici superioare, pe care 

chiar și adepții concepției criticate șovăie sa le atribuie albinelor. După cum a remarcat insa Marx 

“Paianjenul efectuează operații care seamană cu cele ale țesătorului, iar albina, prin construcția 

celulelor ei de ceară, face de rușine pe mulți arhitecți din rândul oamenilor. Ceea ce distinge însa 

din capul locului pe cel mai prost arhitect de albină cea mai perfectă este faptul ca el a costruit 

celula din capul său, înainte de a o contrui din ceară”. 
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 Învățătura lui I.P.Pavlov a demonstrat ca animalele nu sunt capabile să creeze abstracții , 

capacitatea ce se observă uneori la ele de a face distincție între noțiunile cantitative de “mult” și 

“puțin” și între formele spațiale de “dreapta” și curbă, fiind generată fie de instinct creditare, fie de 

reflexe condiționate datorate excepțiilor îndelungate. Atribuind animalelor capacitatea de a forma 

reprezentări matematice și chiar noțiuni, stiința burgheză urmarește prin aceasta să întareasca 

concepția idealistă despre așa-numita origine pur spirituală a acestor noțiuni. Conform acestei 

concepții, el ar fi date omului de la naștere, ar fi continute în sufletul său și nu ar fi apărut din 

experienta materială. 

 O data cu apariția celei mai simple 

activități de producție s-au născut necesitatea de 

evaluare, oricăt de grosolană, a mărimii 

obiectelor și aceea de numarare a lor- fie ea 

oricat de imperfectă și marginită. Și într-adevar, 

monumentele arheologice dovedesc 

incontestabil că omul a elaborate noțiunile 

primare de aritmetică și de geometrie chiar în 

epoca de piatră. 

Apariția timpurie a noțiunilor matematice ne-o dovedesc și limbile triburilor care au păstrat- 

datorită marii stabilități a propriei limbii- ramăsițe ale terminologiei culturii primitive. Astfel, de 

exemplu, la tribul Indian de vanători abiponi din Argentina, pe cale de dispariție, călătorii au 

descoperit la inceputul secolului trecut numerele 1-initara si 2-inioaka. Numarul 3, ei îl exprimau ca 

inioaka-initara, numarul 4-degetele strutului, 5-degete mâinii, 10-degetele ambelor mâini, 20-

degetele mâinilor si ale picioarelor. 

Călătorii, plecând însa de la conceptia lor preconcepută asupra “sălbaticilor”, ajungeau la 

concluzia că, din moment ce la aceste triburi nu există numerale mai mari de 2, ele nu știu să 

numere. Astfel, s-a răspândit în literature burgheză afirmația ca germenii numărării ar fi apărut pe o 

treaptă relativ înaltă a culturii, afirmație tot atât de greșită ca și cealaltă opusă, care atribuie 

capacitatea de a număra animalelor. Sociologul francez Levy-Bruhl si adepții lui atribuie omului 

primitiv o gândire “prelogică”, “haotică”, “complexă” si mistică incapabilă să efectueze operații 

matematice, chiar cele mai simple. Nu este greu de înțeles că asemenea raționamente justificau în 

mod obiectiv relațiile de colonizare față de “sălbatici”. 

 

Bibliografie: 

Istoria matematicii în antichitate-E.Koloman 
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Cercul la EGMO 

 

Elev: Toma Maria  

Colegiul Ion Kalinderu Bușteni, Structură: Şcoala „Regina Elisabeta” 
Profesor îndrumător: Cioboată Georgeta 

 

 Eu sunt Maria Toma, elevă la şcoala gimnazială „Regina Elisabeta”, structură a colegiului 

„Ion Kalinderu” din Buşteni. Aceasta este a doua participare a mea la concursul „Matematica – 

Ştiinţă şi limbă universală”. Am revenit cu bucurie deoarece anul trecut mi-a plăcut şi totul m-a 

încântat. 

 În aprilie anul acesta, la Buşteni s-a desfăşurat a V-a ediţie a olimpiadei europene de 

matematică pentru fete (EGMO 2016). A fost pentru noi o mare onoare şi o experienţă unică. 

 Eu acum sunt în clasa a VII-a şi tocmai am studiat cercul. Am descoperit că probleme cu 

cercul se regăsesc la toate ediţiile acestei olimpiade. Aşa mi-a venit ideea să realizez acest eseu în 

care am sintetizat problemele pe ani şi am ales una care mie mi-a plăcut foarte mult spre a o 

prezenta la acest concurs. 

ANGLIA 2012 

 

 

 

 

 

 ZIUA 1   

  Problema 1. Fie ABC un triunghi având punctul O ca centru al cercului său 

circumscris. Punctele D, E şi F se află respectiv pe laturile BC, CA şi AB, astfel încât dreapta DE 

este perpendiculară pe CO iar dreapta DF este perpendiculară pe BO. (De exemplu, punctul D se 

află pe dreapta BC, fiind situat între B şi C pe acea dreaptă.) Fie K centrul cercului circumscris 

triunghiului AF E. Demonstraţi că dreptele DK şi BC sunt perpendiculare. 

  

 ZIUA 2  

    Problema 7. Fie ABC un triunghi ascuţitunghic înscris în cercul Γ şi având 

ortocentrul H. Fie K un punct pe cercul Γ, de cealaltă parte a lui BC decât A. Fie L simetricul lui K 

faţă de dreapta AB, şi fie M simetricul lui K faţă de dreapta BC. Fie E al doilea punct de intersecţie 

al cercului Γ cu cercul circumscris triunghiului BLM. Demonstraţi că dreptele KH, EM şi BC sunt 

concurente. (Ortocentrul unui triunghi este punctul de intersecţie a înălţimilor sale.) 

            

 

LUXEMBOURG 2013 
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ZIUA 2 

   Problema 5. Fie Ω cercul circumscris triunghiului ABC. Cercul ω este tangent 

laturilor AC şi BC, şi este tangent interior cercului Ω în punctul P. Dreapta l este paralelă la AB, 

intersectează interiorul triunghiului ABC şi este tangentă la cercul ω în punctul Q. Demonstraţi că 

∠ACP = ∠QCB. 

 

 

TURCIA 2014 

    

 ZIUA 1  

   Problema 2. Fie D şi E puncte interioare laturilor AB, respectiv AC, ale unui 

triunghi ABC, astfel încât DB = BC = CE. Dreptele CD şi BE se intersectează în punctul F. 

Demonstraţi că centrul I al cercului înscris în triunghiul ABC, ortocentrul H al triunghiului DEF şi 

mijlocul M al arcului BAC al cercului circumscris triunghiului ABC sunt coliniare. 

 

 

BELARUS 2015 

 

 

 ZIUA 1 

  Problema 1. Fie ABC un triunghi ascuţitunghic şi D piciorul înălţimii din C. 

Bisectoarea unghiului ∠ABC taie CD în E şi taie a doua oară cercul ω circumscris triunghiului ADE 
în F. Dacă ∠ADF = 45◦ , arătaţi că dreapta CF este tangentă la ω. 

 

 ZIUA 2  
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    Problema 6. Fie H ortocentrul şi G centrul de greutate al triunghiului ascuţitunghic 

ABC, cu AB  = AC. Dreapta AG taie cercul circumscris triunghiului ABC în A şi P. Fie P   

simetricul lui P faţă de dreapta BC. Demonstraţi că ∠CAB = 60◦ dacă şi numai dacă HG = GP  . 

 

 

ROMÂNIA 2016 

 

ZIUA 1 

Problema 2. Fie ABCD un patrulater inscriptibil ale cărui diagonale AC şi BD se  

intersectează în punctul X. Fie punctele C1, D1 şi M mijloacele segmentelor CX, DX şi, respectiv, 

CD. Dreptele AD1 şi BC1 se intersectează în punctul Y , iar dreapta MY intersectează diagonalele 

AC şi BD în punctele diferite E şi, respectiv, F. Demonstraţi că dreapta XY este tangentă cercului 

care trece prin punctele E, F şi X. 

 

ZIUA 2  

Problema 4. Două cercuri de raze egale ω1 şi ω2 se intersectează în punctele  

diferite X1 şi X2. Considerăm un cerc ω tangent exterior la cercul ω1 în punctul T1 şi tangent interior 

la cercul ω2 în punctul T2. Demonstraţi că dreptele X1T1 şi X2T2 se intersectează într-un punct de pe 

cercul ω. 
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Demonstraţie 

 

     Pentru a demonstra că YX este tangentă cercului ce trece prin punctele X, E şi F trebuie să 

demonstrăm că:   m (∠EXY) = m (∠EFX), 

ceea ce este echivalent cu:  m (∠AYX) +  m (∠XAY) = m (∠BYF) + m (∠XBY), 

dacă privim ∠EXY ca unghi exterior ∆AXY şi ∠EFX ca unghi exterior ∆BFY. 

ABCD inscriptibil ⟹ ∆XAD ∼ ∆XBC (U.U) 

Dar     mediană în ∆XAD                                    ⟹ m (∠XAY) = m (∠    ) = m (∠    )       

           mediană în ∆XBC                                                  = m (∠XBY). 

 

 

Trebuie să mai demonstrăm că:    m (∠AYX) = m (∠BYF) 

∆ABY ∼ ∆    Y (U.U) 

m (∠XAB) = m (∠XDC) = m (∠    M) 

m (∠XBA) = m (∠XCD) = m (∠    M) 

Cum X şi M sunt similare în aceste triunghiuri ⟹ m (∠AYX) = m (∠  YE) = m (∠BYF). 

 

 

 

 

EGMO 2017 se va desfășura la Zürich, în Elveţia. 
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        CLADIRI CELEBRE CE AU FORMA UNOR 

CORPURI GEOMETRICE 
   

Elev: Popescu Lavinia  
Şcoala: Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti  
Profesor îndrumător:Ivănuş Nicolae 

 

Pentru mine, cunoştintele matematice care nu sunt legate de viaţa mea de zi cu zi îmi rămân 

necunoscute. Înca din clasele primare, m-a atras observarea diferitele obiecte matematice, desenarea 

figurilor geometrice într-o multitudine de culori şi mărimi, confecţionarea figurilor geometrice, 

măsurarea distanţelor, etc. . Acum, în clasa a cincea am şansa să îmi sporesc aceste cunostinţe, să 

observ lumea din poziţia unui mic matematician. 

Multe din clădirile cele mai frumoase, din întreaga lume,  iau forma unor corpuri 

geometrice. Simplitatea acestor corpuri geometrice ce aproape ating perfecţiunea mă atrage şi a 

atras mulţi arhitecţi. În continuare voi prezenta clădiri care se aseamănă cu corpuri geometrice: 

1. Kabba este cel mai cunoscut sanctuar musulman .Este o clădire ce are forma unui 

cub, fără ferestre, îmbrăcată într-o pânză neagră, pe care sunt brodate versete sacre. Se găseşte în 

oraşul Mecca. 

 

 
Sursa imaginii: www.wikipedia.org 

 

2. World Trade Center au fost două turnuri ce 

aveau forma unor paralelipipede dreptunghice, situate în 

cartierul Manhattan din New York. Au fost distruse în 

atentatele teroriste din 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa imaginii: www.wikipedia.org 
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3. Piramida lui Keops a fost construită între anii 2700-2500 i.H., în Egipt. Este una 

dintre “Cele 7 minuni ale lumii”  . 

 
Sursa imaginii: www.wikipedia.org 

 

4. Turnul din Pisa are forma unui cilindru, este situat în Italia. Din cauza solului, 

fundaţia a început să se scufunde, ceea ce a provocat înclinarea turnului. 

 

 
Sursa imaginii: www.wikipedia.org 

Bibliografie: 

1.  www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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COMBINATORICĂ 

 

Elev: Frăsin Ovidiu-Andrei Și Găzdaru Edward Emilian,  

Colegiul Național “Mihai Eminescu”, București 
Profesor Îndrumător, Săvulescu Dumitru, 

 

PERMUTĂRI 

 Dacă A este o mulțime cu n elemente atunci orice mulțime ordonată formată din toate 

elementele sale se numeste permutare a lui A. 

 Exemplu: A={1,2,3}   

 Permutările lui A: (1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1) 
 Numărul permutărilor lui A este n!  

ARANJAMENTE 

 Se numesc aranjamente de n elemente luate câte k (k<n+1) submulțimile ordonate formate 
cu cate k elemente ale lui A. Numărul lor este  

 

 Exemplu: A={1,2,3,4} 

 Aranjamentele de k=2 elemente ale lui A sunt: 

(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4),(2,1),(3,1),(3,2),(4,2),(4,3).  

COMBINĂRI 

 Submulțimile cu câte k elemente ale unei mulțimi cu n elemente se numesc combinări de n 

elemente luate cate k. Numărul lor este:  

 

 Exemplu: A={1,2,3,4}  

 Combinările lui A de cate k=2 elemente sunt: {1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4}  

 Numărul submulțimilor cu k elemente este egal cu numărul submulțimilor cu n-k elemente 

al unei mulțimi cu n elemente. 

 

 Formula de recurență a combinărilor: 
 

 Numărul submulțimilor cu 0,1,2,...,n elemente este egal cu numărul total de submulțimi ale 

unei multimi cu n elemente, deci 2
n
. 

 

 Membrul drept al relației se numește dezvoltarea binomului a+b la puterea n.  

 

 Termenii din dezvoltare au forma generală: 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Bază materială: 

- Manual clasa a XI-a, editura Cardinal; 

- Culegere BAC 2016, editura Corint. 

Site-uri: 

- www.google.ro; 

- www.wikipedia.org; 

- www.mateonline.net. 
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MATEMATICA ÎN ARMONIE ALTE ŞTIINŢE 

 

Elev: Dragomir Mădălina  
Colegiul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu", Bârlad 
Profesorul îndrumător: Chiriţescu Cristina 

 

    Gheorghe Ţiţeica afirma că “matematica este un mod 

de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel 

mai potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea 

unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate 

povesti un fenomen natural”. Spre deosebire de alte științe 

precum fizica, geografia, biologia sau chimia care-și 

fondează esența pe baza observațiilor făcute asupra lumii 

înconjurătoarea, matematica e mai specială. Matematica este mai mult decât o știință a cărei legi se 

definesc prin experiment și observație, Matematica este un limbaj abstract folosit chiar și de alte 

științe pentru a-și demonstra propriile teorii.  Karl Friedrich Gauss afirmă că matematica este regina 

ştiinţelor. 

    Matematica este arta de a da acelaşi nume unor lucruri diferite (Poincaré), este o ştiinţă a 

analogiilor (Banach), este un triumf al metaforei. Departe de ceea ce şcoala, în mod obişnuit, ne 

învaţă, matematica poate deveni una din cele mai fascinante discipline – aceasta este pledoaria 

matematicianului Solomon Marcus. De mii de ani, umanitatea încearcă să stabilească puncte de 

contact între matematică şi arte, în general, poezie, in particular. Văzută şi gândită astfel, 

matematica se integrează într-o vastă ţesătură care include elemente ale tuturor domeniilor culturii 

despre bazele pitagoreice ale muzicii, despre rolul geometriei în descoperirea perspectivei în pictură 

şi despre regularităţile aritmetice care guvernează deopotrivă ritmurile naturii şi pe cele ale 

existenţei umane, atunci legătura nu ar mai părea singulară, ci în firea lucrurilor. Arta de calculator, 

rolul geometriei fractale în ştiinţă şi în artă deopotrivă, legăturile cu ştiinţa haosului nu ar mai părea 

bizarerii la moda, ci fenomene care se aşază în mod firesc într-o istorie milenară. 

    O primă întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm ar fi următoarea: „Este matematica un pod 

către poezie“? 

    Mulţi mari matematicieni au atras atenţia asupra ipostazei artistice a matematicii (a se vedea, de 

exemplu, mai recent: Armand Borel, Mathematik: Kunst und Wissenschaft), după cum mari poeţi, 

ca Novalis, Leopardi, şi Valéry, au manifestat un viu interes pentru dobândirea unei culturi 

matematice. Acesta se întâlneşte la marii creatori, ca Weierstrass, Poincaré sau Morse, pentru care 

matematica include chiar în sâmburele ei o poeticitate esenţială, prin intermediul căreia se 

facilitează accesul lor la poeticitatea lumii. Pe de altă parte, poeţi ca Edgar Poe, Mallarmé şi 

Baudelaire, prin reflecţia lor metapoetică, au admis implicit că poezia se supune unei rigori care o 

apropie de matematică (intr-un text ca cel al lui Baudelaire, Correspondances, ai impresia că nimic 

nu se poate adăuga, elimina sau schimba, fără ca textul să sufere; este exact ceea ce se întâmpla într-

un text matematic foarte bine redactat). Hugo Friedrich se afla şi el în apropierea acestei idei, când 

observa că „actul poetic seamănă cu mecanica de precizie“ (Structura liricii moderne, Editura 
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pentru literatura universală, 1969, p.155). Matematicianul descoperă poeticitatea propriului său 

domeniu şi prin intermediul ei (re)descoperă poeticitatea lumii. 

Trăită nu numai ca o tehnică de lucru, ci şi ca o lume de idei, matematica este, ca şi poezia, un mod 

de a vedea lumea; iar poetului care aspiră la expresia relaţiei sale cu lumea nimic din această lume 

nu-i poate fi străin şi, cu atât mai mult, nu-i poate fi străină matematica, unde lupta de a spune cât 

mai mult în cât mai puţin este aceeaşi ca şi în poezie. 

    Şi în muzică intervine, ca şi în poezie, cadenţa şi măsura; numai aşa se asigură trăinicia şi estetica 

operelor muzicale. Cum cadenţa şi măsura înseamnă matematică, iată legătura strânsă dintre arta 

care poate exprima toate sentimentele omeneşti şi ştiinţa certitudinii. Un citat celebru afirmă că 

„Matematica este muzica raţiunii.” 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 inconjuratoare.  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 clape albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4... şi cum se 

acordează aceste instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste răspunsuri şi nu 

numai.Înrudirea matematicii cu muzica are aplicaţii dintre cele mai diverse. În predarea matematicii 

pot fi folosite conceptele de ritm şi măsură pentru a evidenţia legătura dintre înmulţire, împărţire şi 

operaţii cu fracţii.     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. 

    O altă întrebare importantă la care trebuie găsit un răspuns : „Este Dumnezeu matematician?” 

    Nu există niciun argument absolut în acest Univers prin care noi să demonstrăm existenţa Lui 

Dumnezeu, și asta pentru că El este în afara oricărui lanț cauzal logic și fizic. Dumnezeu, necreat 

fiind, Infinit, Nemărginit în Putere și Înțelepciune, nu-L vom putea afla niciodată în Creație, ci vom 

putea doar intui existența Lui. Toată Creația, tot Universul ne oferă miliarde de miliarde de ocazii 

pentru a ne urca cu mintea și a înțelege că tot ce ființează are un Creator. Avem miliarde de dovezi 

dar totuși n-avem niciuna. Dumnezeu poate fi cunoscut, înțeles și întâlnit doar prin credință.Poți 

doar să crezi că Dumnezeu există, și niciodată să demonstrezi existența Lui. Dacă ar exista un 

argument absolut prin care să demonstrezi tuturor că Dumnezeu există atunci oamenii ar fi fost 

constrânși să-i accepte existența. Dar în realitate Dumnezeu este Smerit, Blând și Iubitor și nu se 

impune în fața nimănui ci lasă la alegerea fiecăruia să-l accepte sau nu. 

    Religia se bazează pe credinţă –în Dumnezeu –“ făcătorul tuturor celor vazute şi nevăzute “ 

.Matematica se bazează pe credinţă. Dar cum aşa, te intrebi? Matematica nu e ştiinţa aceea în care 

orice lucru decurge clar din alte lucruri şi în care nicio afirmaţie nu e introdusă dacă nu e 

demonstrată?Ba da. Până la un punct.Dacă sapi în adâncime, la un moment dat vei avea surpriza să 

constaţi că la bază, jos de tot, stau nişte afirmaţii care nu sunt demonstrate în niciun fel. Este vorba 
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despre axiome.Axiomele sunt rădăcina matematicii. Ele reprezintă codul genetic, programul care 

face intregul organism altfel inert al matematicii să pulseze de adevar. De ce adevăr? Fiindcă dacă 

ne uitam în dicţionar vedem căaxioma înseamnă “adevăr fundamental admis fără demonstraţie“.Prin 

urmare, matematica este adevărată doar daca axiomele pe care se bazează sunt adevarate.Şi sunt 

adevarate. De unde ştim? Putem demonstra matematic că sunt adevărate? Nu putem. Dar ştim că 

sunt adevărate fiindcă credem asta.La fel de bine cum Îl putem crede şi pe Cel care a zis că e 

“Calea, Adevarul şi Viaţa”.La fel cum din două seminţe foarte asemănătoare ca aspect şi dimensiuni 

plantate în acelaşi pământ şi udate la fel pot să răsară plante foarte diferite (deşi ambele au crescut, 

se dezvoltă şi trăiesc intr-un mod similar).Omul a conceptualizat şi a dat denumire numerelor din 

necesitatea de a conviețui în natură și de a trăi în comuniune cu ceilalți. Vă voi da un exemplu 

imaginar pentru înțelege mai bine:A rupt un fruct din copac și i-a dat denumirea de măr. Bine știind 

că o are și pe femeia lui lângă el a mai rupt unul și pentru ea. Bucuroși de gustul merelor, femeia îl 

roagă a doua zi să mai aducă iarăși măr, dar din necesitatea de a-i sugera soțului că vrea și ea unul, 

au inventat un termen pentru conceptul de doi. Și uite așa au ajuns să aibă nevoie să denumească o 

mulțime formată dintr-un măr și un alt măr. Când a apărut primul copil, au simțit nevoie să 

denumească o mulțime formată din două mere și un alt măr, și i-au spus trei. Și tot așa mai 

departe.Pe baza acestor denumiri: omul a observat că această mulțime de două mere poate avea 

multe corespondente în lume: două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi, doi părinți (mamă și 

tată) și în felul acesta numărul doi a intrat în limbajul lui pe baza observației și a necesităților. La fel 

s-a întâmplat și cu celelalte numere 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…100…1000…10000. 

Cele nevăzute, de care Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic ne-au învățat, sunt toate legile nevăzute 

ale Universului și nu numai. Gravitația, legea frecării, inteligența, creativitatea, talentul, numerele, 

iubirea, afecțiunea, lumea îngerilor sunt toate în categoria tuturor celor nevăzute create de 

Dumnezeu. 

    Limbajul matematic, ca şi cel al muzicii, ca şi cel al poeziei, putem spune că are ceva care ne 

trimite la limba lui Dumnezeu.Materia lumii nu este decât cristalizarea dragostei divine și un mijloc 

de exprimare a ei. De aceea, ar trebui să învățăm să  folosim cu iubire cele materiale din jurul 

nostru, în beneficiul tuturor. Astăzi însă ne poticnim destul de mult și nu reușim. Oare de ce? Dar 

rezolvare există. Știința ne va arăta cum (modalitatea). Credința ne va grăi pentru ce (scopul).Un 

lucru este cert: orice fenomen material are o primă cauză spirituală. Dar și efecte. 

    Astfel , matematica se îmbină în mod armonios cu variate discipline ,fiind un prieten de nădejde 

atunci când îi desluşeşti tainele, treci de exerciţii şi probleme ,de rutina din cadrul orei de 

matematică de la şcoală  şi realizezi că matematica este în toate. După cum susţinea Alfred North 

Whitehead “Matematica, în sensul cel mai larg, este dezvoltarea tuturor tipurilor de raţionament 

formal, necesar şi deductiv. 

 

Bibliografie:  

https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-matematician-matematica-

este-inventata-sau-descoperita/  

http://www.scritub.com/profesor-scoala/MATEMATICA-si-MUZICA95332.php  
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ELEMENTE DE ANALIZĂ COMBINATORIE 

 
Elevi:  Calotă  Andrei , Hurmuzache Ştefan, clasa a X-a  
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”,  Bucureşti 
Prof. Coord.: Dumitru Săvulescu 

  

 Prezentăm în cele ce urmează principalele elemente de analiză combinatorie ilustrate de 

probleme rezolvate. La final sunt puse, pentru cei interesaţi, câteva probleme propuse.  

 

 Aranjamente. Permutări.Combinări  

  

Definiţia 3. Dacă A este o mulţime cu n elemente, atunci submulţimile lui A formate fiecare din k 

elemente, 0  k  n, se numesc combinări de n elemente luate câte k. 

 Notăm prin  sau  (citim: combinări de n elemente luate câte k) numărul tuturor 

submulţimilor formate din k elemente luate din n.  

 Dacă k şi n sunt numere naturale astfel încât 0  k  n, atunci:   . 

 Formula de mai sus mai poate fi scrisă astfel:   adică 

. 

Proprietăţi ale combinărilor  

  

P1. Dacă 0  k  n, atunci este adevărată egalitatea  =  (formula combinărilor complementare). 

P2. Pentru orice k  1   ,  avem:  =  · . 

P3. Pentru orice k  1, n  2   avem:   =  • . 

P4. Pentru orice 1  k  n  1 are loc formula lui Pascal:    = + . 

 

EXERCIŢII REZOLVATE  

1. Să se calculeze: . 

Soluţie. Avem:  
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  ………………. 

   

   

Adunând membru cu membru aceste egalităţi se obţine: 

 = . 

 

2. Arătaţi că, dacă n,k  R* şi n  k + 1, atunci: 

 . 

Soluţie. Deoarece  şi ,  

rezultă   . 

 

3. Să se arate că: C + 4C + 6C + 4C + C = C . 

 

Soluţie. Evident, este necesar ca n,k  , n  k + 4 şi k  4. Avem 

 

C +4C +6C +4C +C = (C + C ) +3(C + C ) +3(C + C )+  

+ (C +C ) = C + 3C + 3C + C = (C + C ) + 2(C + C ) + 

+ (C +C ) = C +2C +C = (C +C )+(C +C )= C +C = C . 

 

4. Simplificaţi fracţiile: a) ;                                      

                                                                 b) . 

 

Soluţie. a) Deoarece , iar ,  

 

rezultă: , de unde ,  k,n   şi n  2. 
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b) Avem: = = n + 1. 

 

5. Rezolvaţi ecuaţia: . 

 

Soluţie. Ecuaţia dată are sens numai dacă x  N şi x  3. Întrucât  = ,  

 

iar  ecuaţia considerată conduce la ,  

 

de unde . Cum rădăcinile ultimei ecuaţii sunt  10 şi 5, iar x  , x  3 rezultă că x = 5 este  

 

singura soluţie a ecuaţiei din enunţ. 

 

6. Să se rezolve ecuaţie: . 

Soluţie. Pentru ca ecuaţia să aibă măcar o soluţie este necesar ca 3x  4  ,  

ceea ce impune  şi ,  k  R. 

 Avem:     

 . Cum ultima inegalitate este îndeplinită  

pentru orice x  şi totodată , , iar k  R,  

rezultă x . 

 

7. Să se rezolve ecuaţia: . 

Soluţie. Punem condiţiile: x   şi x  6. Avem:    
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8. Să se calculeze suma: . 

 

 

Soluţie. Avem:  = 

 

 

.  

 

Prin urmare, , () n  1.  

Să arătăm că această egalitate are loc pentru orice n  *. Fie   

şi  propoziţia prin care se afirmă că , ()n*.  

Deoarece , rezultă că P(1) este adevărată.  

Să presupunem că P(k) este adevărată, adică , k  *.  

Atunci  =   

 

ceea ce arată că P(k + 1) este adevărată. Cum P(1) este adevărată şi P(k)  P(k + 1), rezultă că P(n) 

este adevărată. 

 

PROBLEME PROPUSE 

 

1. Un comitet internaţional este format din 5 membri. Documentele cu care lucrează acest comitet 

sunt închise într-o casă de bani. Câte broaşte trebuie să aibă această casă de bani şi câte chei 

trebuie să aibă acest comitet sau mai de grabă fiecare din membri săi, pentru a nu avea acces la 

documente decât în cazul când trei membri din comitet sunt prezenţi. 

2. Sunt date 10 elemente 1, 2, 3, …, 10. Câte permutări diferite avem în care 1, 2, 3 să fie la rând. 
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3. Sunt date 3 litere majuscule, 5 vocale şi 6 consoane, în total 14 litere. Câte cuvinte se pot forma 

cu aceste litere, dacă în fiecare cuvânt sunt 3 vocale diferite, 2 consoane diferite şi începe cu 

literă majusculă. 

 

4. Să se determine numărul diagonalelor unui poligon cu n laturi. 

5. În câte feluri se pot aşeza 8 turnuri pe o tablă de şah în aşa fel ca unul să nu poată lua pe 

celălalt? 

6. Rezolvaţi ecuaţiile:  

a) ;   b) ;   c) ; 

d) ;      e) ;      f) ; 

g) ;      h) ;      i) ; 

 

j) ;     k) ;     ) ;     m) ;   

n) ;      o) ;      p) + = ;       

r) ;      s) ; 

t) ;   u) C +C = 379;   v) . 

7. Rezolvaţi inecuaţiile:  

a) ;      b) ;      c) ; 

d) ;      e) ;      f) ;      g) ; 

h) ;      i) ;      j) ; 

k) ;      ) . 
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EUCLID ~ PĂRINTELE MATEMATICII 
 

Elev: Manole Alexandra, clasa a V-a  

Școala Gim. ”Sfântul Nicolae” București, Sector 1 
Profesor îndrumător: Cozman Gabriela 

 

  Mă număr printre bobocii ciclului gimnazial și mă simt 

bine în acest rol. Schimbarea a fost, pentru noi toți,  o 

experiență, uneori tristă, alteori plăcută. Dar sunt norocoasă 

pentru că am o soră mai mare căreia pot să-i cer ajutorul, la 

nevoie. Am urmărit-o cu mare atenție, din curiozitate, cum se 

pregătea pentru ore. Mă fascina repeziciunea cu care se umpleau 

paginile de numere, figuri, formule. Îmi doream din suflet să 

știu și eu tot ce știa ea.  

Și iată-mă în clasa a V-a. Ce plăcere! Dar mi-am dat seama 

foarte repede că nu e așa ușor, cum mi-am închipuit. Dar este 

fascinant! Să asculți despre primii pași făcuți în matematică, 

despre descoperirile pe care le-au făcut cei pasionați pentru a ne fi nouă mai bine. Unul dintre 

colegi, mai glumeț din fire, ne-a pus o întrebare: Dacă în clasa I am avut ca primă carte 

ABECEDARUL, oare cum arăta prima carte de matematică tipărită? Și așa, cu timiditate, am 

început să aflu cât mai multe informații despre o înfloritoare perioadă – antichitatea.  Și ce am 

descoperit? 

  

 Euclid, părintele matematicii, a fost 

cel mai important matematician al antichitatii 

Greco-romane, cunoscut mai ales pentru 

tratatul său de geometrie Elementele 

(Soiheia) – prima carte de matematică. Nu se 

știe aproape nimic despre viata lui Euclid în 

afară de ceea ce menționează filozoful grec 

Proclus (cca 410-485  d.Hr.) în “rezumatul” 

său despre matematicienii greci faimoși. 

După cum spune aceasta, Euclid a predat la 

Alexandria pe vremea lui Ptolemeu I Solter, 

care a condus Egiptul între anii 323 si 285 

Î.Hr.. Traducătorii  și editorii medievali, l-au 

confundat de multe ori cu filozoful Eukleides 

din Megara, contemporan al lui Platon, care a trăit cu aproximativ un secol înaintea lui, și, astfel l-

au numit Megarensis. Proclus și-a susținut datele pentru Euclid scriind: “Ptolemeu l-a intrebat odată 

pe Euclid dacă exista o cale mai scurta catre geometrie decât prin Elemente, iar Euclid a răspuns că 

nu exista o cale regală către geometrie”.  

O altă legendă evocă indiferenţa lui Euclid pentru a produce căştiguri din matematică. Un ucenic l-

ar fi întrebat ce profit material va avea din studiul geometrie şi, drept răspuns, Euclid ar fi pus un 
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servitor să îi dea discipolului 3 oboli (monedă veche grecească) zicând: "dă-i omului ăstuia 3 oboli, 

că el trebuie să câştige bani din ceea ce învaţă". Euclid este prezentat ca fiind foarte interesat de 

studiul geometriei, blând și modest în scrierele păstrate despre viaţa acestuia. 

Opera lui Euclid a rezistat în timp datorită valorii sale. Ea oferă definiţii concise şi exacte unor 

termeni ("punctul este acela care nu are părţi sau mărime"). 

Tot Euclid a introdus abrevierea 

"q.e.d." (de la quod erat 

demonstrandum - ceea ce era de 

demonstrat), iniţiale care se 

scriu şi astăzi la sfârşitul unei 

demonstraţii matematice. 

Astazi, foarte puțini istorici pun 

la îndoială faptul acceptat că 

era mai bătrân decat Arhimede 

(cca 290/280 -212/211 i.Hr.).  

Lucrarea Elemente a exerciat 

aproape imediat după ce a fost 

publicată o influență importantă ți permanentă asupra actrivităților umane. A reprezentat sursa 

principală a raționamentelor, teoremelor și metodelor geometrice cel puțin până în zorii geometriei 

noneuclidiene din secolul XIX. Se spune uneori că, în afară de Biblie, Elementele ar fi cea mai 

tradusă, mai studiată carte din lumea occidentală. Euclid a stabilit un standard  pentru raționamentul 

deductiv si gândirea geometrică, nivel rămas, practic, neschimbat de peste 2.000 de ani. 

Citind despre aceste vremuri îndepărtate mi-am adus aminte de o întrebare pusă de sora mea tatălui 

nostru: ”Cum ar fi arătat lumea fără descoperirile matematicienilor, a oamenilor de știință?” Tata 

ne-a sugerat să facem un efort de gândire și să ne închipuim că nu mai avem telefoane, tablete, 

mașini, aparate sau instrumente necesare zilelor noastre. Trist!   

În concluzie: oricât de chinuitor ne va fi la școală, merită să ne străduim să păstrăm tot ce au 

câștigat prin muncă și dăruire atâția oameni pasionați.  

   

Bibliografie: www.Wikipedia.org 
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FRUMUSEȚEA NUMERELOR 

 

Elev: Pințoiu Cristiana, clasa aVII-a 

Școala Gimnazială „ Mihai Viteazul” Târgoviște, jud.Dâmboviţa 
Profesor îndrumător prof Muscariu Simona 

 

 Frumusețea numerelor este că acestea ne ajută să înțelegem lumea prin intermediul cifrelor, 

pentru că nu este cu putință să cunoaștem un lucru în lipsa unui număr. Sunt doar traducerea 

prescurtată a legilor și a textelor, rostite de om. Fiecare număr are un caracter unic, dacă este folosit 

în operația matematică potrivită. Cu ajutorul inteligentei omenesti pot fi obtinute avantaje imense 

din folosirea corespunzatoare a numerelor. De-a lungul timpului, prin intermediul numerologiei, s-a 

constatat faptul că ele formează, cu ajutorul unei mâini dibace, simetrii surprirnzătoare. Dintre 

acestea, câteva și-au săpat locul în istoria lumii.  

 În natură și în viața de zi cu zi cel mai cunoscut și controversat număr este numărul de aur și 

șirul lui Fibonacci. Numărul de aur este denumit prin litera grecească “ phi ” (φ ), fiind primul 

număr irațional descoperit de oameni, ca omagiu adus sculptorului Phidias, care a decorat, cu 

sculpturile sale, Parthenonul din Atena. Unii istorici susțin ca cea mai veche dovadă a faptului că 

acest număr era cunoscut de foarte mult timp ține de Templul din Andros, alții iau ca reper Piramida 

lui Kheops. Acesta a apărut printre primele dăți într-o carte științifică, care îi aparținea lui Euclid, 

denumit și părintele geometriei. Nu după mult timp, Platon i-a dedicat o lungă perioadă de timp 

acestui număr. În Evul Mediu, matematicienii arabi au fost de părere că phi nu este legat de 

geometrie, ci de calculul algebric, fiind rezultatul unei operații de gradul al doilea. Trei secole mai 

târziu, în perioada Renașterii, Luca Pacioli, matematician italian, scrie o carte intitulată « Proporția 

divină », în care numărul de aur este abordat din perspectivă mistică. Astronomul german Johannes 

Kepler, în secolul al XVI-lea, și Nicolas Copernic, au fost fascinați, la rândul lor, numindu-l  “a 

doua comoară a matematicii”, după Teorema lui Pitagora. Multă vreme apoi, phi a fost uitat, 

revenind într-o carte din secolul al XIX-lea, a lui Martin Ohm, matematician german, și într-una de 

filozofie, a lui Adolf Zeising. Leonardo Fibonacci a descoperit acest șir pe când calcula expansiunea 

ideală a perechilor de iepuri în decursul unui an. Deși proporția de aur nu explică orice structură sau 

model din univers, este cu siguranță un jucător major. Acesta a creat adevărate revolte filozofice în 

antichitate, mai ales printre adepții lui Pitagora, care spuneau că logica se bazează pe inexistența 

numerelor iraționale. Numărul de aur nu poate fi definit printr-un număr rațional, deoarece el însuși 

nu reprezintă ceva concret, fiind încă plin de mistere și logici încă nedescoperite. 

 Șirul este un model simplu, aparent banal. Începe astfel : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 și 

continuă așa la nesfârșit. Fiecare număr al secvenței are proprietatea că este suma celor două care îl 

preced. Primul lucru interesant care se observă în acest șir 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, indiferent cât de mare a fi acel număr din șir. 
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 Secțiunea de aur a fost folosită extensiv de Leonardo da Vinci. 

Cel mai faimos tablou din lume, Mona Lisa, este un exemplu foarte 

bun pentru a demonstra cum a folosit da Vinci raportul de aur în artă. 

Natura imaginii redate a făcut subiectul a nenumărate interpretări. 

Misterele identitatii sale sunt o parte esentiala a interesului pentru ea. 

Chipul din tablou este inca "neidentificat" și astfel lucrarea continuă să 

se prezinte ca tărâm al infinitelor variații de 

opinie. Probabil aceste variații alimentează 

discret faima lucrării, dincolo de realizarea ei 

remarcabilă. Desenându-se un dreptunghi în 

jurul chipului Mona Lisei, se poate observa 

că acesta este unul de aur, o formă 

geometrică unică în matematică, deoarece 

raportul dintre lungime și lățime este aproximativ 1,618. De altfel, 

dimensiunile picturii în sine formează un raport de aur, și de asemenea și 

proporțiile corpului personajului. Mulţi specialişti care au analizat tabloul 

au ajuns la concluzia că DaVinci a folosit precis şi atent „secţiunea de aur” 

în creaţia sa, deoarece se creează impresia că ochii Mona Lisei parcă îl 

urmăresc pe spectatorul care se deplasează în jurul tabloului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci a folosit acest număr în 

picturile sale, cum ar fi “ Cina cea de taină”. 

Cercetătorii au reușit să obțină imaginea în 

oglindă a celebrei picturi, iar prin suprapunere, 

s-a obținut imaginea unei femei cu un prunc în 

brațe. O altă caracteristică importantă a 

tabloului este că toate elementele-cheie ale 

tabloului se bazează pe secțiunea de aur, care 

era cunoscută în perioada renașcentistă ca       “ 

Proporția Divină ”. 

Arhitectura în ţara noastră este bogată în clădiri 

în construirea cărora au fost folosite regulile 

„secţiunii de aur”. Trebuie să avem în vedere 

mai ales locurile pentru exersarea religiilor, în 

special bisericile, sinagogile şi catedralele. În 

mare parte „secţiunea de aur” a fost folosită 

pentru a crea clădiri cât mai estetice şi 

spectaculoase, ca acestea să aibă o formă cât 

mai complexă (aşa ar fi „Casa Domnului”) 



55 

 

 Numărul de aur nu își face apariția doar în pictură și arhitectură, ci mai ales în natură. 

Printre acestea putem aminti : 

 Petalele florilor urmează Șirul lui Fibonacci. Exemple faimoase includ crinul, care are trei 

petale, piciorul-cocoșului, care are cinci, cicoarea cu 21, margareta cu 34, și așa mai departe. 

Fiecare petală este plasată la 0,618034 din circumferință (dintr-un cerc de 360°), permițând 

cea mai bună expunere la lumina soarelui și la alți factori. 

 Șirul lui Fibonacci poate fi observat și în modul în care se formează și se ramifică ramurile 

copacilor. Un exemplu foarte bun este “coada șoricelului”, dar și rădăcinile și algele prezintă 

acest model. 

 Fețele, atât cele umane, cât și cele non-umane, abundă de exemple ale Proporției de Aur. 

Gura și nasul sunt fiecare poziționate la secțiuni de aur ale distanței dintre ochi și capătul de 

jos al bărbiei. Proporții similare pot fi văzute din lateral, și chiar însăși în ceea ce privește 

ochiul și urechea (ce urmează de-a lungul unei spirale). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Conform unor 

studii recente efectuate 

de unul dintre specialiștii Asociației Henri Coandă, care avea sarcina să preleveze cote de pe 

imaginile primului avion cu reacție fotografiat la Salonul de Aeronautica de la Paris, din 1910, a 

observat folosirea unor forme ciudate pe elice. Nu mare i-a fost mirarea când a descoperit că 

raportul dintre raza mare si raza mică a respectivei elice este chiar phi.  

 Însă, s-a arătat că nu este întâmplător, ci este un îndemn primit de Coandă de la Constantin 

Brâncuși, care a folosit în cele mai cunoscute sculpuri ale sale ( amintim Poarta Sărutului și 

Coloana Infinitului ) numărul de aur. Când a realizat elicele, avea 24 de ani și urmase cursurile de 

sculptură de la Paris, unde l-a întâlnit pe Brâncuși. Acesta l-a ajutat pe inventator la realizarea 

matrițelor pentru turbina primului propulsor aeroreactiv. 

 Numerologia este un tărâm magic, despre care s-au scris nenumărate cărți, fiecare autor 

intrând pe o altă ușă în această lume complexă. Numărăm din copilărie: ani, prieteni, colegi, 

cadouri. Numărăm o cantitate. Însă numerele au și ele suflet, la fel ca și omul. Pentru că emoția este 

În molecula ADN se află toate 

caracteristicile vieții, fiind formată 

din   34 de angstromi lungime si 21 

latime pentru fiecare ciclu complet al 

dublei lor spirale. Aceste numere, 34 si 

21, sunt numere din Sirul lui Fibonacci 

si raportul lor este 1,6190476. 
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o transmitere de energie, doar că este manifestată altfel. Fiecare număr are o identitate diferită, 

astfel el nu exprimă doar o cantitate fixă, pe care o putem aduna sau multiplica, ci este o ființă clară 

și pură, cu care putem raționa și lucra. Le putem numi niște chei către un univers mistic, pentru că, 

după nume, ele “descifrează” comori.  
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Se poate demonstra că nu există un număr “neinteresant” : împărțind numerele în 

două categorii, interesante și neinteresante, vom observa că cel mai mic număr 

neinteresant este defapt unul interesant. Respectând procedeul, toate numerele 

neinteresante vor trece în categoria celor interesante, demostrându-se “ teorema ” . 

 

Matematica este o știință în care și cele mai “ țepoase 

” paradoxuri înfloresc în teoreme minunate, care deși 

par evidente, sunt demonstrate prin cel mai puțin 

evident mod. Un matematician încearcă să pună 

paradisul în mintea sa, prin intermediul figurilor 

scrise, numerele. Galileo Galilei spunea că natura 

vorbește în limba matematicii, care este caracterizată 

prin libertatea ei, însă omul poate avea doar un număr 

finit de acte de gândire. 

http://www.viataverdeviu.ro/
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GENERAREA SUBMULȚIMILOR UNEI MULȚIMI 
 
Elev: Dragnea Alexandru 

Colegiul “Spiru Haret”Ploiești 
Profesor îndrumător: Popa Mirela 

 

Problemă: Să se afișeze toate submulțimile nevide ale mulțimii { 1, 2, 3, ..., n }. 

Rezolvare: 

  La prima vedere pare o problemă foarte grea. Ar trebui, mai întâi, să afișăm toate 

submulțimile de un element, ceea ce  este un lucru simplu. Apoi cele de două elemente. Tot simplu, 

vom selecta perechile cu două bucle for. Apoi cele cu trei elemente. De data asta avem nevoie de 

trei bucle for. Apoi de patru. Apoi de cinci. Când se oprește? Răspunsul depinde de n. Problema 

este că nu putem scrie un număr variabil de bucle for una într-alta! 

Ideea este că ne trebuie o altă abordare. Se codifică mulțimile folosind vectorul lor 

caracteristic. 

Pentru reprezentarea submulțimilor lui A se folosesc vectorii caracteristici. Fie   
*          + o submulțime a lui A. Ei îi asociem un vector v cu n componente aparținând mulțimii 
*   +, care poate avea valoarea 1 doar pe pozițiile             Vectorul v se numește vector 

caracteristic al mulțimii S și reprezintă de fapt funcția caracteristică asociată lui S: 

 , -  {
          

                 
 

De asemenea, fiecărui vector v cu componente binare  i se poate asocia o submulțime S a lui 

A, astfel:   *   , -   +  

Exemplu. Fie A={1,2,3,4,5,6} și S={2,3,6}  . Lui S I se asociază vectorul caracteristic 
v=(0,1,1,0,0,1). Invers, vectorului v=(1,0,0,1,1,1) i se poate asocia submulțimea S={1,4,5,6}  . 

Deducem că între mulțimea vectorilor cu n componente binare și mulțimea submulțimilor 

mulțimii A de n elemente există o corespondență biunivocă. Este deci suficient să generăm toți 

vectorii caracteristici cu n componente, urmând ca fiecărui vector să-i asociem submulțimea 

corespunzătoare. Avantajul acestei metode constă în simplitatea ei, iar dezavantajul în faptul că 

submulțimile nu se generează în ordinea crescătoare a numărului lor de elemente. 

Exemplu: Pentru n=4, submulțimile se generează în ordinea următoare: 

v=(0,0,0,0) mulțimea vidă 

v=(0,0,0,1) {4} 

v=(0,0,1,0) {3} 

v=(0,0,1,1) {3,4} 

v=(0,1,0,0) {2} 

v=(0,1,0,1) {2,4} 

v=(0,1,1,0) {2,3} 

v=(0,1,1,1) {2,3,4} 

v=(1,0,0,0) {1} 

v=(1,0,0,1) {1,4} 
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v=(1,0,1,0) {1,3} 

v=(1,0,1,1) {1,3,4} 

v=(1,1,0,0) {1,2} 

v=(1,1,0,1) {1,2,4} 

v=(1,1,1,0) {1,2,3} 

v=(1,1,1,1) {1,2,3,4} 

 Generarea vectorilor caracteristici se face simulând adunarea în baza 2, între numărul 

reprezentat de vectorul v, și 1. Atâta timp cât se întâlnesc valori egale cu 1, pornind de la 

componenta v[n], în sens invers, spre începutul vectorului, acestea se transformă în zerouri, 

conform egalității 1+1=102. Când s-a întâlnit primul element egal cu 0, el se transformă în 1, după 

egalitatea 1+0=1, valabilă și în baza 2. În acest moment s-a terminat generarea unui nou vector 

caracteristic și se afișează submulțimea lui A corespunzătoare lui. Algoritmul se termină după ce s-a 

afișat mulțimea A, când de fapt nici nu mai este posibilă generarea unui nou vector caracteristic. 

Algoritmul este următorul: 

întreg n,i,v[1000]; 

boolean e_posibil; 

pentru i←1,n execută 

 v[i]=0; 

e_posibil←TRUE; 

cât_timp e_posibil=TRUE execută 

 i←n; 

 cât_timp (i>0)AND(v[i]=1) execută 

  v[i]=0; 

  i←i-1; 

 sfârșit_cât_timp; 

 dacă i=0 atunci 

  e_posibil←FALSE 

 altfel 

  v[i] ←1; 

  pentru i←1,n execută 

   dacă v[i]=1 atunci 

    scrie i 

   sfârșit_dacă; 

 sfârșit_dacă; 

sfârșit_cât_timp; 

 

Bibliografie: Grafuri și elemente de combinatorică, Cornelia Ivașc și Mona Prună, editura 

Petrion, București,1995 
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INEGALITĂŢI 
 

Elevi: Chivu Iulian Marin– Jianu Constatin Eduardcls a IX a  
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, Dolj 
Prof îndrumator Mirea Mihaela Mioara 

 

Studiul inegalităţilor integrale presupune utilizarea noţiunilor clasice. În literatura de 

specialitate sunt utilizate frecvent inegalităţile integrabile pentru obţinerea existenţei, unicităţii, 

stabilităţii şi diferitelor propietăţi ale soluţiilor unor ecuaţii 

În această lucrare vom face dese trimiteri la inegalităţi clasice pe care le vom trece în revistă, 

vom prezenta inegalităţi simple şi diferite forme ale lor care pot fi folosite în alte exerciţii. 

 

Inegalităţi remarcabile 

1. Dacă a > 1, atunci          , oricare ar fi k ≥ 1 

        0 < a < 1, atunci         , oricare ar fi k ≥ 1 

2. Dacă a ≤ b, atunci (     )(     )    , oricare ar fi m,n   N 

3. a + 
 

 
 ≥ 2 , oricare ar fi a > 0 

4. a + 
 

 
 ≤ - 2 , oricare ar fi a < 0 

5. (a + b).
 

 
 
 

 
/ ≥ 4 , oricare ar fi a,b  (    ) 

6. (a + b + c).
 

 
 
 

 
 
 

 
/ ≥ 9 , oricare ar fi a, b, c  (    ) 

7. 
 

 √ 
   

 

√     √   
   √  √           si    

 

 √ 
   

 

√     √   
   √  √    

8. 
     

 
 ≥ .

   

 
/
 

, oricare ar fi a, b   R 

9. 
     

   
 ≥ 
   

 
 ≥ √   ≥  

 
 

 
  
 

 

 , oricare ar fi a, b > 0 

10.                  , oricare ar fi a,b,c   R 

11. 3(        )  (     )  , oricare ar fi  a,b,c   R 

Probleme rezolvate 

1) Să se demonstreze că dacă      N, x > 2 si y ≥ 2 atunci x + y < xy. 

Soluţie: x+y < xy  <=>  
   

  
    <=> 

 

 
 
 

 
   

    Din x >2 si y ≥2  => 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

2) Să se arăte ca       , oricare ar fi      . 
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Soluţie: Se demonstrează că 
 

   
 
 

 
       ̅̅ ̅̅ ̅ şi obţinem 

 

 
 
 

 
    

 

 
 
 

 
   
 

 
 

 

 
     

 

   
 
 

 
        

 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

   
 

 

  
         

 

   
 

 

  
            

 3) Dacă a,b,c   R+
*
, atunci 

   

     
 

 

   
 

 

   
  . 

Soluţie: 
   

     
 

 

     
 

 

     
 

 

   
 

 

   
 . 

4) Fie inegalitatea a
2
(b+c-a)+b

2
(c+a-b)+c

2
(a+b-c)≤ 3abc, unde a,b,c sunt laturile unui triunghi. 

Soluţie:Pentru început vom demonstra că a
2
(b+c-a)+b

2
(c+a-b)≤2abc. (1) 

Această inegalitate este echivalentă cu : (a-b)
2
(a+b-c)≤0. Dacă ţinem cont de inegalitate 

triunghiului avem că inegalitatea (1) este adevarată. 

Analog a
2
(b+c-a)+c

2
(b+a-c)≤2ab (2) 

 c
2
(b+a-c)+b

2
(c+a-b)≤2ab (3) 

Din (1), (2), (3) avem că inegalitatea din enunţ este adevarată. 

 

În problema 4 vom renunţa la ipoteza : a,b,c sunt laturile unui triunghi şi vom rezolva 

problema pentrul cazul în care a,b,c sunt numere pozitive reale. 

5) Să se arate că pentru orice a,b,c numere reale pozitive avem inegalitatea : 

a
3
+b

3
+c

3
+3abc≥ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a). (4) 

Soluţie Printr-un calcul algebric simplu, obţinem că : 

a(a-b)(a-c)+b(a-b)(c-b)+c(c-b)(c-a)≥0 

Vom demonstra că : a(a-b)(a-c)>0. Fără a micşora cu ceva generalizarea (avem o simetrie în 

a,b,c), vom presupune că a= min {a,b,c}. Obţinem că (a-b)(a-c)>0. Deci, a(a-b)(a-c)>0. 

Vom studia inegalitatea b(a-b)(c-b)+c(c-b)(c-a)≥0. 

Aceasta este echivalentă cu b
3
+c

3
+2abc-ab

2
-b

2
c-ac

2
-bc

2
≥0. 

Prelucrând inegalitatea obţinem că (b-c)
2
(b+c-a)≥0. 

Cazul b=c. În acest caz obţinem egalitatea. 

Cazul b≠c. Pentru a= min {a,b,c}. Expresia (b+c-a) este nenegativă, ceea ce înseamnă că 

ambele ipoteze sunt adevarate. 

Analiza cazului a=b=c este evidentă. 

 

 

Observatie : Este evident ca cele doua probleme sunt echivalente. Demonstrând problema 5 

am demonstrat, de fapt, inutilitatea condiţiei ca a,b,c sa fie laturile unui triunghi , condiţie existentă 

în ipoteza problemei 4. 
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ISTORIA LOGARITMILOR 

 

Elev: Gera Ştefan 
Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 
Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

Dezvoltarea navigaţiei şi îndreptarea interesului spre cercetările din domeniul astronomiei în 

ţările din apusul Europei au făcut ca matematicienii secolului al XV-lea să caute diferite modalităţi 

de optimizare a tabelelor astronomice şi a celor trigonometrice utilizate până atunci – şi anume, cele 

elaborate în secolul al XIII-lea la îndemnul regelui Alfons al Spaniei. Tot aceast demers a continuat 

şi în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea, când a fost publicat, în anul 1569, studiul lui G.J. Rheticus 

(1514 - 1576) intitulat “Opus Panatinum de Triangulis”, respectiv în anul1614, John Napier (1550-

1617) a tipărit la Edinburg cartea “Mirifici logarithmorum canonis description”, adică 

“nemaipomenitele” tabele prin care orice înmulţire se reducea la o adunare, orice împărţire la o 

scădere, orice ridicare la putere se reduce la înmulţirea bazei cu exponentul puterii şi extragerea de 

rădăcină, de orice ordin, devenea o simplă împărţire prin indicele radicalului. Această nouă noţiune 

din matematică – logaritmii erau realmente consideraţi ,,minunaţi’’ prin proprietăţile lor algebrice, 

care permiteau aplicarea lor în practică în mai multe domenii, iar la acest proiect Neper – nume 

derivat din Napier şi sub care va marca istoria matematicii – a lucrat în secret timp de 20 de ani. 

După descoperirea logaritmilor şi utilizarea lor în calcule, H. Briggs (1561-1630), profesor 

de geometrie la Oxford, a fost cel ce a calculat şi a publicat tabele de logaritmi zecimali, folosiţi şi 

acum în mod curent. Logaritmii calculaţi de Briggs se numesc ,,zecimali’’ fiindcă au ca bază 

numărul 10 spre deosebire de cei calculaţi de Neper, care au ca bază numărul iraţional 

e=2,718281… şi care actualmente se numesc “logaritmi naturali”. 

      Un progres deosebit de important în studiul proprietăţilor logaritmilor l-a făcut în anul 1643 

Gilles de Roberval (1602-1675), care încercând să determine ariilor figurilor plane mărginite de 

linii curbe, a observat o analogie între comportarea segmentelor de arii ale hiperbolei echilaterale şi 

a logaritmilor numerelor reale, anume că dacă abscisele hiperbolei echilatere creşteau în progresie 

geometrică, atunci ariile corespunzătoare lor creşteau în progresie aritmetică, iar după 4 ani, 

Gregorius a St. Vincentio în lucrarea “Opus geometricum” a stabilit legătura dintre logaritmi şi 

cuadratura hiperbolei echilatere, demonstrând că logaritmii lui Neper au ca imagine geometrică 

ariile segmentelor de hiperbolă cuprinse între o asimptotă şi două paralele la cealaltă asimptotă. Însă 

cercetătorul nu a definit aceste arii cu ajutorul logaritmilor, deoarece noţiunea generală de funcţie 

nu era suficient de clar cristalizată în mintea matematicienilor vremii, iar funcţia logaritmică şi 

funcţia exponenţială vor fi introduse şi riguros studiate abia în secolul al XVIII-lea. 

  În anul 1668, N. Mercator (1620-1687) a demonstrat, în cartea sa “Logaritmotechnica”, că 

aria hiperbolei echilatere se poate defini cu ajutorul logaritmilor şi datorită acestui rezultat, calculul 

tabelelor de logaritmi echivala cu acela al cuadraturii hiperbolei echilaterale. Mercator a introdus şi 

numele de logaritm natural sau logaritm hiperbolic, iar pentru a stabili deosebirea dintre logaritmii 

neperieni şi cei zecimali a realizat dezvoltarea în serie de puteri a funcţiei ln: )1( x : (-1;∞)→R, şi 

anume: 
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...
4

1

3

1

2

1
)1ln( 432  xxxxx  

      Un an mai târziu, Isaac Newton, într-o scrisoare adresată matematicianului   

Hermann Oldenburg (1615-1677), îi aducea la cunoştinţă dezvoltarea în serie de puteri a funcţiei 

inverse funcţiei logaritmice – adică a funcţiei exponenţiale cu bază supraunitară, care conform 

notaţiilor actuale se scrie sub forma: 

...
!

...
!3!2!1

1
32

n

xxxx
e

n
x 

,  unde n!=


n

k

k
1

, 
*Nn . 

Tot Isaac Newton a considerat şi cazul particular x=1 al acestei serii şi a descoperit astfel 

seria:                                                   
...

!

1
...

!3

1

!2

1

!1

1
1 

n
e

, 

demonstrând astfel că această sumă reprezintă numărul ,,al cărui logaritm natural este 1”, adică 

...718281,2e  

După mai bine de jumătate de secol de la introducerea logaritmilor în algebră, prima 

recunoaştere a numărului iraţional e, deşi nu purta încă această denumire, definit ca reprezentând 

limita spre ∞ a sumei unei serii infinite de numere raţionale. 

De altfel, în anul 1676, celebrul Gottfried Wilhelm von Leibniz a descoperit, în mod 

independent de Newton, dezvoltarea în serie de puteri a funcţiilor exponenţiale 
xe  şi 

xe

, iar peste 

patru ani, tot Leibniz îi scria lui Jacob Bernoulli despre o altă descoperire a sa şi anume, că ecuaţia 

exponenţială: yx x   , prin logaritmare, l-a condus la ecuaţia  

      .lglg yxx   

iar o altă ecuaţie exponenţială, în care ,,exponentul însuşi era necunoscut’’ l-a preocupat pe Leibniz: 

,axx x   

pe care a denumit-o atunci ,,expresie exponenţială transcendentă’’. Pentru aceste rezolvări însă, 

expresiile erau mai complicate căci intervenea un nou de funcţie exponenţială, iar indirect, noţiunea 

de putere căpăta astfel un sens mult mai general: nu mai era vorba de un exponent numeric, întreg 

sau fracţionar, ci de un exponent variabil care implica două operaţii inverse, perfect distincte una de 

alta, ambele corespunzătoare operaţiei de ridicare la putere. Una dintre acestea era extragerea de 

rădăcină de un ordin număr natural oarecare, anume: 

Considerându-se ecuaţia exponenţială ya x   , se cauta să se stabilească: care era valoarea 

bazei “a”, astfel că prin ridicarea ei la puterea x să se obţină y? Răspunsul este extragerea de 

rădăcină de ordinul 
yxayax x :

. 

Pe de altă parte, considerându-se ecuaţia exponenţială ,ya x  care este exponentul x, astfel 

ca ridicând baza “a” la puterea x, să se obţină y? Răspunsul este: logaritmul lui y în baza , iar din 

aceste egalităţi rezultă că:  
yx aaay

log
 . 
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    Ulterior, conform cercetărilor lui John Wallis şi Isaac Newton s-a putut constat că funcţia 

logaritmică era inversă funcţiei exponenţiale, iar W. Jones a propus, în anul 1742, ca studiul al 

proprietăţilor funcţiei logaritmice să înceapă pornind de la funcţia exponenţială. În lucrarea  

“Introductio in analysis infinitorum”, apărută în 1748, Leonhard Euler a reluat această idee, 

enunţând pentru prima oară această definiţie: ,,Logaritmul unui număr pozitiv N, în baza a, este 

exponentul x al puterii la care trebuie ridicată baza a ca să se găsească numărul N, adică Na x  ”. 

El a folosit şi termenul de “bază” pentru a evidenţia că operaţia de căutare a logaritmului unui 

număr este inversă operaţiei de ridicare la putere. Tot el este acela care a notat cu litera “e” baza 

sistemului de logaritmi neperieni, iar după introducerea definiţiei logaritmului unui număr ca 

exponent, operaţiile cu logaritmi au fost considerate de matematicieni ca operaţii algebrice. 

           În cursul său de analiză matematică din anul 1821 de la Universitatea din Sorbona, Augustin 

Louise Cauchy (1789-1857) a arătat că era necesar să se stabilească şi o deosebire clară între 

notarea logaritmilor zecimali si ai celor neperieni, de aceea a propus notaţiile: “lg” pentru logaritmi 

zecimali si “ln” pentru cei neperieni. 

     În anul 1728 , Daniel  Bernoulli (1700-1782) a stabilit prin calcule limita şirului real: 

n

n n
e )

1
1(lim 

  

şi, prin valorificarea sa, formula stabilită de Isaac Newton poate fi exprimată sub forma : 

n

n nn
e )

1
1(lim...

!

1
...

!3

1

!2

1

!1

1
1 

  

având o nouă semnificaţie: suma seriei se poate exprima într-o formă exponenţială.  

Rezultatul stabilit de Daniel Bernoulli a fost generalizat în anul 1743 de Leonhard Euler, 

care utilizând seria: 

                                                             
...

!

1
...

321

1

21

1

1

1
1 







n
e

 

a reuşit să calculeze primele 23 de zecimale exacte ale numărului iraţional e. 
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MATEMATICIENE CELEBRE ADA LOVELACE  
 

Eleva: Joița Cristina Maria,  

Școala Gimnazială ”Sf.Nicolae” Târgu Jiu 
Profesor îndrumător: Giorgi Victoria 
 

Numită de cele mai multe ori limba 

universului, matematica este fundamentul tuturor 

lucrurilor din aceasta lume. Oricine doreşte poate 

constata cu uşurinţă că viaţa din jurul nostru este plină 

de… matematică. De fapt, chiar se bazează pe 

matematică: de la tabla înmulţirii, indispensabilă 

oricui, până la studiile făcute pentru cucerirea spațiului 

cosmic, ori folosirea energiei nucleare. 

Știm cu toții că fără matematică, tehnica 

noastră modernă nu ar fi posibilă, că ea a pătruns ca aerul în toate domeniile vieţii  moderne, iar 

viitorul depinde de matematică.  

Se poate spune că matematica este un mod de exprimare a legilor universului, este cea mai 

firească şi cea mai potrivită metodă de a înfăţişa o lege generală sau evoluția unui fenomen, este 

limba perfectă în care se poate prezenta un proces natural.  

Părintele științei moderne, Galileo Galilei, spunea că ”matematica este limba cu care 

Dumnezeu a scris universul". În tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne inconjoară folosim matematica: 

numărăm, calculăm, măsurăm, descriem, rezolvăm.  

De-a lungul timpului, omenii s-au străduit să descopere reguli şi modele pentru lumea 

materială, să determine relaţiile complexe dintre ei şi ceea ce îi inconjoară. Pe parcursul a mii de 

ani, societăţi din întreaga lume au încercat să ajungă la o singură ştiintă deasupra tuturor celorlalte 

care să conţină cunoştințele necesare pentru a explica lumea în care trăiesc. Această ştiinţă este 

MATEMATICA.  

Matematicienii sunt cei ce caută reguli şi algoritmi în spatele unui haos aparent şi al unei 

complexităţi infinite. În această căutare, ei folosesc descoperirile premergătorilor lor de pe întregul 

mapamond pentru a rescrie limba în care a fost scris universul.  

De-a lungul istoriei, matematicieni celebri au schimbat lumea. Începând cu învățații lumii 

antice Thales din Milet, Pitagora, cu a lui celebră teoremă, Euclid, autorul cărții ”Elemente”- primul 

manual de matematică, Arhimede, cel mai mare matematician și fizician al antichității, continuând 

cu Isaac Newton, inventatorul calculului diferenţial şi integral, Blaise Pascal, inventatorul primului 

calculator mecanic, Pierre-Simon Laplace, pionier în statistică, Daniel Bernoulli, matematician 

elvețian, renumit pentru contribuțiile lui la mecanica fluidelor și pentru cercetarile în statistică și 

probabilități, matematicienii germani Carl Friedrich Gauss, celebru pentru lucrările despre 

integralele multiple, magnetism și sistemul de unități care îi poartă numele și Bernhard 

Riemanncare au adus importante contribuții în analiza matematică și geometria diferențială, precum 

și mulți, mulți alții, pe rând, și-au adus contribuții importante în studiul matematicii.  

După cum se observă, matematica a fost un sector predominant masculin. Cu toate acestea, 

prima femeie de ştiinţă din istorie a fost Hypatia din Alexandria, o strălucită matematiciană, de o 
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mare frumusețe, inteligentă şi foarte respectată într-o perioadă în care femeile din lumea antică nu 

puteau pătrunde în înalta societate.  

Într-o lume a bărbaților, inteligența feminină se face remarcată, lăsând în urmă nume 

răsunătoare, ce au adus importante contribuții atât în domeniul matematicii și cât și în ale altor 

discipline înrudite. Emmy Nother, Maria Gaetana Agnes, Vera Myller Lebedev, Sofia 

Kovalevskaya, Ada Lovelace sunt câteva dintre celebritățile recunoscute din istoria matematicii.  

Un vizionar în ale analizei matematice, o femeie care a vazut programarea calculatoarelor ca 

fiind o știință de viitor în era în care nu existau calculatoare, a fost Ada Lovelace.  

Augusta Ada King, Contesă de Lovelace, s-a născut la 10 decembrie 1815, la Londra, cu 

numele Augusta Ada Byron. Ea a fost singurul copil legitim al marelui poet romatic englez George 

Gordon Byron, căsătorit cu Anne Isabella Milbanke, matematiciană cunoscută în acea epocă. Ada 

Lovelace nu și-a cunoscut faimosul tată întrucât părinții ei s-au despărțit imediat după nașterea sa, 

iar Lordul Byron a murit pe când micuța Ada avea 8 ani.  

Lord Byron a fost dezamăgit că bebeluşul nu a fost „gloriosul băiat” pe care îl aştepta. Când 

căsnicia lui s-a încheiat, a plecat în Grecia şi nu s-a mai întors niciodată în Anglia. 

Ada Lovelace a fost crescută de mamă şi de bunica maternă de origine aristocratică, în mare 

parte de bone şi profesori. Date fiind aşteptările limitate de la tinerele din acele vremuri, majoritatea 

fetelor erau obligate să studieze arta şi comportamentul în societate. Totuşi, Lady Byron îşi dorea ca 

fiica ei să nu amplifice „tendinţele poetice periculoase” pe care le moștenea de la tatăl său. De 

aceea, ea a angajat profesori care să o înveţe pe fiica ei matematică şi ştiinţe.  

Încă de la început, Lovelace a dat dovadă de talent la matematică şi a fost încurajată. Chiar 

şi absentul ei tată părea să fie de acord. Printre profesorii lui Lovelace se regăseau William Frend, 

reformator social, William King, medicul familiei şi Mary Somerville, astronom şi matematician 

scoţian care a fost una dintre primele femei admise la Royal Astronomical Society. Aptitudinile sale 

în ale matematicii au fost perfecționate de profesorul în științe matematice de la Universitatea din 

Londra, Augustus De Morgan, care era interesat de un domeniu nou, logica simbolică. Deoarece 

femeile nu aveau voie să meargă la facultate, de Morgan a acceptat să îi predea lui Lovelace prin 

corespondență. 

În vremuri în care matematica era „treabă de bărbat”, Ada Lovelace a fost educată în stil 

aristocratic, însă a rămas fidelă pasiunii ei pentru ceea ce mai târziu s-a numit ştiinţa informaticii. 

Deși multe fete crescute în aristocraţia din Londra perioadei victoriene visau la dansuri în 

saloane de bal maiestuoase şi la căsătorii avantajoase, tânăra Ada Lovelace visa să construiască un 

aparat zburător. 

La vârsta de 18 ani, mergând la o petrecere a doamnei Mary Somerville, Ada Lovelace l-a 

cunoscut pe Charles Babbage, matematician şi inventator. Acest eveniment a fost cel care avea să-i 

marcheze întreaga viață. Babbage a prezentat un model al maşinii diferenţiale inventate de el, care a 

fost proiectată să execute calcule matematice. Lovelace a fost fascinată, iar Babbage a devenit 

prietenul şi mentorul ei. 

Timp de aproape un an, în perioada1842–1843, ea a tradus un articol al matematicianului 

italian Luigi Menabrea, despre mașinăria lui Charles Babbage, numită „Motorul analitic”. Ea a 

adăugat mai multe pagini traducerii articolului, explicând mai detaliat decât autorul. De fapt, 

notițele Adei erau de trei ori mai lungi decât articolul în sine și includeau, în detaliu, o metodă 

corectă de calcul pentru o serie de numere Bernoulli cu ajutorul noii mașinării, dacă aceasta ar fi 

fost construită. 

Babbage a recunoscut că Ada Lovelace a înțeles motorul său analitic mult mai bine decât a 

fîcut-o el însuși. Ea a descris cum se pot crea coduri cu ajutorul numerelor pentru dispozitivul de 
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manevrat litere și simboluri. În acest fel ea a prezentat o metodă teoretică prin care motorul repetă o 

serie de instrucțiuni, proces cunoscut sub numele de ”buclare”, folosit astăzi de programele de 

programatori.  

Ada Lovelace a inventat un algoritm de generare a numerelor lui Bernoulli prin intermediul 

mașinii analitice. În acest fel a apărut primul program software, primul algoritm software teoretic 

din istorie. Ada Lovelace a devenit astfel prima programatoare din lume.  

„Motorul analitic leagă modele algebrice la fel cum ţesătura Jacquard leagă flori şi frunze”, 

a scris ea, descriind modul în care se folosesc simboluri şi este permis numerelor să se repete şi să 

se lege. concluzionând că maşina era capabilă să facă mult mai multe lucruri decât calcule 

matematice. Ea credea că într-o bună zi va putea fi folosită pentru a crea muzică sau artă.  

Articolul tradus, împreună cu observaţiile lui Lovelace, a fost publicat într-un jurnal 

ştiinţific englez în 1843, cu aproape un secol înainte de proiectarea calculatorului modern. Din 

păcate, discriminările sexuale din secolul al XIX-lea nu i-au permis să își asume prea multe merite 

pentru viziunile sale. 

O altă intuiție importantă a Adei Lovelace a fost cea referitoare la faptul că prin intermediul 

calculatoarelor se pot face mult mai multe aplicații, nu doar simplele calcule numerice, mototul 

analitic fiind primul pas către inteligența artificială. 

Ada Lovelace se considera un metafizician și spunea că ce face ea este ”știință poetică”, iar 

matematica trebuie privită ca fiind o îngemănare de metafore înflorate și imaginație.  

Ada Lovelace, “savantul poetic”, a murit prematur în data de 27 noiembrie 1852, la doar 36 

ani. Tânăra a fost înmormântată alături de tatăl său, în Biserica Sfânta Maria Magdalena din 

Nottingham. 

Lucrările Adei Lovelace au reapărut după un secol de la moartea ei, B.Y. Bowden 

republicându-le în 1953, într-o revistă de istorie a informaticii.  

În 1979, un limbaj software dezvoltat de Departamentul SUA al Apărării a fost numit 

„Ada”, în onoarea acesteia.  

De atunci, Lovelace a primit numeroase onoruri postume pentru lucrările ei, stimulând o 

nouă generaţie de femei să se orienteze către o carieră în domeniile STEM (”Science, Technology, 

Engineering and Mathematics"). 

Ada Lovelace este celebrată în întreaga lume și recunoscută ca fiind primul programator IT 

din istorie.  

În 2009 a fost inaugurată Ada Lovelace Day, o inițiativă pentru valorificarea prezenței 

femeilor în domeniul tehnologic, științific, în inginerie și matematică. 
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METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

COLINIARITATE 

 

Elev: Nuță Leonard 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Coordonator: Floarea Mariana 
 

Problemele de coliniaritate a unor puncte reprezintă un tip deosebit de probleme de 

geometrie, ele fiind probleme de demonstraţie prin rezolvarea cărora se urmăreşte stabilirea sau 

verificarea unei relaţii, găsirea unor proprietăţi noi ale figurilor date, justificarea unei afirmaţii 

formulate. Ele reprezintă, în general, adevăruri uşor de intuit, dar a căror demonstraţie riguroasă 

necesită raţionamente precise şi o gamă variată de tehnici specifice, solicitând din partea 

rezolvitorului multă inventivitate, cultură matematică şi perspicacitate. 

Având în vedere existenţa unui număr mare de propoziţii matematice foarte elegante ce 

concluzionează proprietăţi de coliniaritate (puncte aparţinând aceleiaşi drepte), în continuare, sunt 

prezentate unele dintre cele mai utilizate metode de rezolvare a acestui tip de probleme folosite în 

gimnaziu. Metodele expuse sunt însoţite de exemple (probleme). 

M1. Demonstrarea coliniarităţii folosind postulatul lui Euclid. 

Dacă dreptele AB şi BC sunt paralele cu o dreaptă d, atunci în baza postulatului lui Euclid, 

punctele A, B, C sunt coliniare. 

P1. Fie B' şi C' mijloacele laturilor AB, respectiv AC ale unui triunghi ABC. Să se 

demonstreze că mijloacele înălţimii, bisectoarei şi medianei corespunzătoare vârfului A se află pe 

dreapta B'C'. 

Soluţie. Fie M, N și P mijloacele 

înălţimii, bisectoarei şi respectiv medianei 

corespunzătoare vârfului A.  

B'C' fiind linie mijlocie în ∆ABC 

rezultă că B'C' ∥ BC . 

În ∆ABD, B'M fiind linie mijlocie 

rezultă că B'M ∥ BD şi cum D BC implică 
faptul că M aparţine dreptei B'C'. În ∆ABE, 

B'N este linie mijlocie şi folosind acelaşi 

raţionament rezultă că N aparţine dreptei 

B'C'. Analog se arată că P aparţine dreptei 

B'C'. Prin urmare, punctele B', M, N, P, C' 

sunt coliniare. 

P2. Pe laturile [AB] şi [AC] ale triunghiului ABC se iau punctele D respectiv E astfel încât 

k
EC

AE

DB

AD
 . Se prelungesc segmentele [BE] şi  

[CD] cu EE' = k  B E  

respectiv DD' = k  CD. Să se arate că punctele D', A, E' 

sunt coliniare.  

Soluţie. Cum   din   ipoteză 
EC

AE

DB

AD
 , conform 

reciprocei teoremei lui Thales rezultă DE ∥ BC. Din 

relaţia EE' = k  B E  obţinem 
BE

k
EE'

 , dar k= 
DB

AD
(din 
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ipoteză), deci 
BEDB

AD EE'
 , ceea ce implică, conform reciprocei teoremei lui Thales că DE ∥ AE'. 

Din DE ∥ BC şi DE ∥ AE', rezultă AE' ∥ BC (1).  
Analog, se arată că AD' ∥ DE şi implicit AD'∥ BC (2).  Din relațiile (1) și (2) rezultă că 

punctele D', A, E' sunt coliniare. 

P3. În trapezul isoscel ABCD (BC∥ AD) circumscris unui cerc, fie E, F, G și H  punctele 

de contact ale acestui cerc cu laturile [AB], [BC], [CD] şi respectiv [AD] iar O punctul de 

intersecţie al diagonalelor trapezului. Să se arate că punctele E, O, G sunt coliniare. 

Soluţie. EB = BF respectiv EA = AH ca tangente duse dintr-un punct exterior la un cerc, 

iar AD=2AH și BC=2BF. 

Atunci, putem scrie relaţia 

AD

BC

AH

BF

EA

EB
 (1) 

Triunghiurile AOD şi COB sunt 

asemenea şi deci, avem că: 
BO

DO

BC

AD
 . 

 Din 
AD

BC

EA

EB
 şi 

DO

BO

AD

BC
  rezultă 

DO

BO

EA

EB
  şi prin urmare, EO ∥ AD (1) . 

        Analog, se arată că OG || AD (2) şi atunci din relațiile (1) și (2) punctele E, O și G sunt 

coliniare. 

M2. Demonstrarea coliniarităţii cu ajutorul 

unghiului alungit (unghiuri adiacente suplementare) 

Dacă A şi C sunt situate de o parte şi de alta a 

dreptei BD şi m(∢ ABD) + m(∢ CBD) = 180°, 

atunci punctele A, B și C sunt coliniare. 

P 1 .  Fie triunghiul ABC (m(∢A) = 90°), 

înălţimea [AD], iar E şi F simetricele punctului D faţă 

de catetele [AB] și respectiv [AC]. Să se arate că 

punctele  E, A, F sunt coliniare.  

Soluţie. E fiind simetricul punctului D faţă de 

cateta [AB], rezultă că ∢EAB   ∢ DAB . F fiind 

simetricul punctului D faţă de cateta [AC], rezultă că 

∢FAC   ∢ DAC. 

Dar m(∢BAD) + m(∢DAC) = 90° şi atunci 

avem: 

m(∢FAC) + m(∢CAD) + m(∢BAD) + 

m(∢EAB) = 180°. Prin urmare, punctele E, A, F sunt 

coliniare. 

P2. Pe laturile consecutive [AB], [BC] ale 

pătratului ABCD se construiesc triunghiurile 

echilaterale ABE şi BCF, primul interior şi al doilea 

exterior pătratului. Să se arate că punctele D, E, F 
sunt coliniare. 

Soluţie. În triunghiul isoscel ADE (AD = 

AE),   avem m(∢DAE) = m(∢DAB)- 

m(∢EAB)=30° iar  m(∢DEA) = (180°-30°):2=75°. 
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 Triunghiurile AEB şi CBF fiind triunghiuri echilaterale cu AB=BC implică BE=BF. 

 m(∢EBF) = m(∢EBC)+m(∢CBF)= 

30°+60°=90°. 

Deci triunghiul BEF este triunghi dreptunghic isoscel și avem m(∢BEF) = 45°. 

Prin urmare, m(∢DEA) + m(∢AEB) + m(∢BEF) = 180° , de unde rezultă 

coliniaritatea punctelor D, E și  F  .  

M2. Demonstrarea coliniarităţii cu ajutorul unghiurilor opuse la vârf. 

P1. Arătați că în orice triunghi ortocentrul, centrul de greutate şi centrul cercului circumscris 

acestuia sunt trei puncte coliniare. 

Soluţie. Fie A' și B'  mijloacele laturilor 

[BC] respectiv [AC] ale ∆ABC, ceea ce implică 

[A'B'] linie mijlocie în ∆ABC ⟹A'B' || AB (1) 

Fie O centrul cercului circumscris 

triunghiului ABC ⟹OA' ⊥  BC (2) şi  

O B' ⊥AC    (3).  

Fie AA1  înălţime în ∆ABC ⟹AA1  ⊥   

BC (4) . 

  Fie BB1 înălţime în ∆ABC ⟹ BB1⊥  AC  (5) și AA1 ∩  BB1  ={H}  (6) 

Din (4), (5) şi (6) ⟹   H este ortocentrul triunghiului ABC   (7) 

Din (2) şi (4) ⟹ OA' ||AH     (8) 

Din (3) şi (5) ⟹OB' || BH   (9) 

Din (1), (8) şi (9) conform cazului de asemănare U.U.⟹ ∆OA' B' şi ∆HAB sunt asemenea 

⟹ 
AH

O

AB

A' B'  A' 
  (10)  

Cum  A'B' este linie mijlocie⟹AB=2A'B'    (11) 

Din (10) şi (11) înlocuind ⟹ 
2

 1 


AH

OA'
 (12)  

Fie G centrul de greutate al ∆ABC (13). Cum A' este mijlocul laturii [BC]⟹[AA'] 

mediană în ∆ABC  (14) 

Din (13) şi (14) ⟹G   AA'  astfel încât 
2

 1


AG

A'G 
 (15) 

Din (12) şi (15) ⟹ 
AG

A'G 

AH

OA' 
  (16) 

Din (8) ⟹  ∢OA'G ≡ ∢HAG (alterne interne) (17) 

Din (16) şi (17) ⟹ ∆HGA ~ ∆OGA' ⟹ ∢OGA'≡∢ HGA (18) 

Din (18) şi faptul că punctele A, G, A'  sunt coliniare, iar punctele H şi O sunt de o parte şi 

de cealaltă a dreptei AA', conform reciprocei teoremei unghiurilor opuse la vârf ⟹ punctele H, G, 

O sunt coliniare, adică se află pe aceeaşi dreaptă numită dreapta lui Euler. 
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TEOREMA LUI MENELAUS 

 

Elev: Luca Ionela, A VIII-A B 

Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad 

Profesor Îndrumător  Miron Sorina 

 

„Menelau din Alexandria (c. 70 - 140 d.Hr.) a fost 

un matematician și astronom grec, căruia i se atribuie rezultate 

valoroase în domeniul geometriei, printre care teorema care îi poartă 

numele (teorema lui Menelaus), precum și descrierea conceptului 

de geodezică.” 

„O geodezică, plural, geodezice, este, în matematică, o 

generalizare a noțiunii de linie dreaptă într-un spaţiu curbiliniu.” 

         S-a ocupat de cercetarea proprietăţilor triunghiurilor sferice 

(triunghiuri determinate pe sferă de către cercurile mari ale sferei) şi a creat primele elemente de 

trigonometrie sferică. 

         În matematică a perseverat in studiul geometriei şi spaţiului Euclidian, studiu început de 

predecesorii săi. A dovedit teorema din planul euclidian, referitoare la caracterizarea unui triplet de 

puncte coliniare, aparţinând la dreptele ce conţin laturile unui triunghi, teoremă ce îi poartă numele. 

 

TEOREMA 

„Teorema lui Menelaus este una din teoremele clasice ale geometriei. Poartă numele 

lui Menelau din Alexandria, căruia îi este atribuită. 

FORMULARE: 

             Fie triunghiul  ABC şi punctele M, N şi P situate respectiv pe dreptele BC, AC şi  AB. Dacă 

punctele  M, N şi  P sunt coliniare, atunci are loc relaţia: 

                                                1
PB

PA

NA

NC

MC

MB
 

Demonstraţie. Construim MPSBACS , . În MBP  cu ,BPCS
 
conform teoremei fundamentale a 

asemănării avem: 
CS

PB

MC

MB
MCSMBP  ~ (1). Aplicând aceeaşi teoremă în CNS , cu 

APCS , obţinem: 
AP

CS

NA

NC
ANPCNS  ~ (2). Înmulţind membru cu membru egalităţile (1) şi 

(2), deducem:
AP

PB

AP

CS

CS

PB

NA

NC

MC

MB
 , care conduce imediat la relaţia căutată. 

Obs. Punctele coliniare  M, N şi  P  se numesc noduri, iar dreapta determinată de ele se numeşte 

transversală şi se notează cu M – N – P 

 

 

 



71 

 

       

 

TEOREMA RECIPROCĂ: 

Fie triunghiul  ABC şi punctele M, N şi P situate respectiv pe dreptele  BC, CA şi AB. 

Dacă are loc relaţia  1
PB

PA

NA

NC

MC

MB
, atunci punctele M, N şi P sunt coliniare. 

Demonstraţie.  Aplicăm metoda reducerii la absurd: presupunem că punctele M, N şi P nu sunt 

coliniare, atunci există un punct M’ astfel încât M’, N şi P să fie coliniare. Aplicând teorema lui 

Menelaus în ABC cu transversala M’-N-P obţinem 1
,

,


PB

PA

NA

NC

CM

BM
, dar din ipoteză avem 

,1
PB

PA

NA

NC

MC

MB

,''
'

''

'

'

'
MMMBBM

BC

MB

BC

BM

MCMB

MB

CMBM

BM

MC

MB

CM

BM






  

deci punctele M, N şi P sunt coliniare. 
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NUMARUL DE AUR PHI 
    
Elevi: Andrei Timotei şi  Matache Iulian Gabriel, clasa a VII-a 

   Școala Gimnazială ” Radu cel Mare” Găești 
   Profesor îndrumător: Nicoleta  Alexe 

 

       Definiție matematică  

     Euclid l-a denumit pe Φ (phi majuscul) ca fiind simpla împărțire a unui segment de dreaptă în 

ceea ce el a numit "medie" și "extremă rație". Iată cuvintele lui: "Spunem că un segment de dreaptă 

a fost împărțit în medie și extremă rație atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai 

mare precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic". 

 

   
    Cu alte cuvinte, în imaginea din dreapta, dacă (a+b)/a=a/b , atunci segmentul a+b a fost împărțit 

intr-o secțiune de aur cu simbolul Φ. 

    Raportul de aur este un număr irațional. Deoarece φ este o fracție cu numitor și numărător 

pozitiv, φ este întotdeauna pozitiv. 

    În secolul V î.Hr. matematicianul grec Hispassus din Metapontum a descoperit că Φ este un 

număr cu un număr infinit de zecimale, care nu prezintă nici o regularitate în repetarea lor (adică 

este neperiodic, și anume irațional). El a descoperit că Φ nu poate fi exprimat ca un raport între 

două numere întregi (de ex. 1/2, 3/4, 76/98, ... etc.). 

     În legătură cu aceasta se definește și proprietatea incomensurabilității a două numere:  

  - Fie a,b două numere oarecare, iar x,y numere aparținând mulțimii numerelor întregi și y≠0; 

  - Dacă a/b≠x/y, oricare ar fi x și y,atunci a și b sunt numite numere incomensurabile. 

  - În caz contrar spunem că a și b sunt numere comensurabile.   

     Valoarea numerică 

     Valoarea exactă a lui Φ până la cea de-a două mia zecimală apare în cartea "Secțiunea de 

Aur:Povestea lui Phi, cel mai uimitor număr" de Mario Livio: 

1, 61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203 09179 80576 - cea de-a cincizecea 

zecimală 

28621 35448 62270 52604 62818 90244 97072 07204 18939 11374 - cea de-a o suta zecimală .......   

    Secțiunea de aur 

    Secțiunea de aur (numită uneori și Raportul de aur, Proporția de aur, Numărul de aur) (sectio 

aurea în limba latină), notată cu litera greacă Φ (phi majuscul) sau și cu φ (phi minuscul), care se 

citesc "fi", este primul număr irațional descoperit și definit în istorie. El este aproximativ egal cu 

1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări( pozitionarea semintelor in flori, 

petalelor , si multe alte conceptii naturale).  

    Terminologie 

     În literatura matematică de specialitate secțiunea de aur mai are ca simbol și litera grecească τ 

(tau), luată de la cuvântul grecesc τομη, to-mi, care înseamnă "tăietură" sau "secțiune". Abia la 

începutul secolului XX matematicianul american Mark Barr i-a dat raportului numele de Φ (phi), 

provenind de la prima literă din numele celebrului sculptor Phidias, care a trăit aproximativ între 

480-432 î.Hr. Cele mai mari realizări ale lui Phidias au fost statuile "Athena Partenos" din Atena și 

Statuia lui Zeus din Olympia.  

      Barr a decis să-l onoreze cu acest gest, deoarece mulți istorici ai artei au susținut că acesta a 

folosit de multe ori secțiunea de aur în lucrările sale. În literatura dedicată matematicii distractive 
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cele mai folosite nume sunt: Secțiunea de Aur, Raportul de Aur, Numărul de Aur și Φ. Dat fiind 

entuziasmul generat de acest număr încă din antichitate, am putea crede că numele de "Secțiunea de 

Aur" are origini vechi.  

     Totuși anumite cărți prestigioase din istoria matematicii, precum Natura Matematicii în Epoca 

lui Platon de François Lasserre, sau O Istorie a Matematicii de Charles B. Boyer, plasează originea 

acestui nume în secolele XV respectiv XVI. Însă în cartea "Secțiunea de Aur:Povestea lui Phi, cel 

mai uimitor număr" de Mario Livio apare următorul pasaj: 

     "Atâta cât pot eu afirma trecând în revistă mare parte din efortul de reconstituire a faptelor, acest 

termen a fost folosit pentru prima dată de Martin Ohm (fratele faimosului fizician Georg Simon 

Ohm, cel care a dat numele legii Ohm din electromagnetism), în a doua ediție din 1835 a cărții sale 

«Die reine Elementar-Mathematik» (Matematica pură elementară). Ohm scrie la subsol: «Această 

împărțire a unui segment de dreaptă în asemenea mod este numit în mod curent "secțiune de aur".» 

Aceasta arată că nu el ar fi inventat termenul, ci că folosea o denumire general acceptată. Faptul că 

el n-a folosit-o și în prima ediție a cărții sale în 1826 sugerează cel puțin că denumirea de Secțiune 

de Aur (în germană «Goldener Schnitt») și-a dobândit popularitatea abia prin anul 1830. Eventual 

denumirea fusese folosită și mai înainte în cercuri nematematice. Indubitabil este însă că, în urma 

cărții lui Ohm, numele «Secțiune de Aur» a început să apară în mod frecvent în literatura 

matematică germană și de istoria artei...". 

     Istoric 

      Numărul Φ a fost cunoscut încă din antichitate, iar din secolul XIX a primit numele de 

"Secțiunea de Aur", "Numărul de Aur" sau "Raportul de Aur". Prima definiție clară a numărului a 

fost datată prin jurul anului 300 î.Hr. de către Euclid din Alexandria, părintele geometriei ca sistem 

deductiv formalizat. Asemenea numere nesfârșite i-au intrigat pe oameni încă din antichitate.  

       Se spune că atunci când Hispassus din Metapontum a descoperit, în secolul V î.Hr., că Φ este 

un număr care nu este nici întreg (ex:1;2;...), nici măcar raportul dintre două numere întregi (precum 

fracțiile:1/2,7/6,45/90,etc., care sunt cunoscute în ansamblu drept numere raționale), adepții 

faimosului matematician grec Pitagora și anume pitagoreicii au fost extrem de șocați.  

        Concepția pitagoreică despre lume se baza pe o extremă față de arithmos - adică proprietățile 

intrinseci ale numerelor întregi și ale fracțiilor lor - și presupusul lor rol în cosmos. Înțelegerea 

faptului că există numere care precum Φ se repetă la infinit fără a prezenta nici o repetiție sau 

regularitate a pricinuit o adevărată criză filozofică. Unele surse susțin chiar că pitagoreicii au 

sacrificat 100 de boi din cauza numărului. Totuși acest lucru pare extrem de improbabil deoarece ei 

erau vegetarieni stricți. Pitagoreicii erau neîndoielnic convinși că existența unor numere precum Φ 

era atât de înfricoșătoare încât ea trebuia să reprezinte un fel de eroare cosmică, o informație care ar 

trebui suprimată și ținută secret.  

         Faptul că există numere iraționale a implicat și descoperirea incomensurabilității. În lucrarea 

sa "Despre viața lui Pitagora" (cca. 300 î.Hr.) filozoful și istoricul Iambilichos, descendent al unei 

familii de nobili sirieni, descrie reacția violentă cu privire la această descoperire: "Ei spun că primul 

om care le-a dezvăluit natura incomensurabilității celor nedemni de a o cunoaște a fost atât de 

detestat, încât nu numai că a fost exclus din asociația si modul de viață al pitagoreicilor, ci i s-a 

construit și mormântul, ca și cum fostul lor coleg ar fi plecat dintre cei vii." 

       Bibliografie 

   Matila Ghyka, Esthétique des Proportions dans la nature et dans les arts, Paris, Gallimard, 1927. 

   Matila Ghyka, Le nombre d'or. Rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la 

civilisation occidentale. Tome 1 - Les Rythmes. Tome 2 - Les Rites; ouvrage précédé d'une lettre de 

Paul Valéry, Gallimard 1931. 

 - https://ro.wikipedia.org/wiki/Secțiunea_de_aur 
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PROBLEME ELEMENTARE DIN OPERELE UNOR 

PERSONALITĂŢI 
 

Elev: Jalbă Florin Andrei, clasa a VI-a 
Profesor îndrumător: Rusu Maria 
Şcoala Gimnazială Buznea, Iaşi 
 

„Aşa după cum Soarele întunecă stelele prin strălucirea lui, tot aşa un învăţat poate întuneca 

slava tuturor într-o adunare, propunând și, cu atât mai mult, rezolvând probleme de matematică”. 

Bragmagupta 

Matematica este un cuvânt atât de simplu care ascunde în spatele lui un univers imens, încă 

neexplorat complet, un cuvânt magic care deschide porţile 

cunoaşterii lumii. O lume fără matematică e o lume 

moartă, fără culoare, fără viaţă. Matematica este întâlnită 

peste tot: fie că o găseşti scrisă pe o foaie de hârtie sau 

când socoteşti restul la magazin tot matematică se 

numeşte. Apare la orice pas, în orice formă, în orice corp, 

în fiecare secundă a vieţii noastre, chiar şi  atunci când 

mergem putem spune că talpa piciorului  formează un 

unghi ascuţit cu pământul. Pentru mine fiecare problemă 

este o provocare, e o săgeată aruncată pentru a ajunge la ţintă, deşi recunosc însă că nu e deloc uşor. 

Este ca un instrument muzical: o trădezi, te trădează. Pe de altă parte matematica aduce satisfacţii 

celor care ştiu să o preţuiască, celor care o apreciează pentru ceea ce este.  Matematica este mai 

presus de toate e o pasiune, e un mod inedit de a-mi petrece timpul. 

Indiferent de gradul de instruire, toată lumea are nevoie de matematică. În mod firesc, în 

matematică, mai mult decât în orice disciplină s-a conturat o literatură distractivă, care răspunde 

necesității de a stimula studiul matematicii, un elev învățând mai mult dacă se folosesc probleme 

atractive, unele luate chiar din practica de zi cu zi. În orele desfășurate la clasă am rezolvat multe 

asemenea probleme atât la geometrie cât și la algebră. Într-o lecție la tema „ probleme care se 

rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor” am rezolvat probleme 

interesante din viaţa unor personalităţi. O parte dintre ele 

sunt prezentate mai jos.  

 

1. Elevii lui Pitagora 

După o legendă, se spune că Pitagora, fiind 

întrebat de către Policrate-tiranul Siracuzei-câţi elevi are, 

a răspuns astfel: „Jumătate din ei studiază matematica, un 

sfert muzica, a șaptea parte asistă în tăcere și, în plus, mai 

sunt încă trei femei”. Căţi elevi erau în total? 

Rezolvare aritmetică: 
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Numărul celor care studiază matematica, muzica, sau doar asistă reprezintă, din totalul 

elevilor, fracţia:
1 1 1 25

2 4 7 28
   , numărul femeilor este restul fracţionar:

28 25 3

28 28 28
  , deci totalul 

elevilor era: 
3

3 : 28
28

 . 

Rezolvarea algebrică: 

Dacă x este numărul tuturor elevilor, se obţine ecuaţia: 3
2 4 7

x x x
x    , de unde 28x  . 

2. Împărţirea sutei 

Să se împartă numărul 100  de două ori, astfel încât partea mai mare din prima împărţire să 

fie de două ori mai mare decât partea mai mică de la a doua împărţire şi partea cea mare de la a 

doua împărţire să fie de trei ori mai mare decât partea mică de 

la prima împărţire. 

Observaţie. Problema şi rezolvarea ei au fost scrise de Diofant 

în valoroasa lucrare Arithmetica. 

Rezolvare: 

Se alege ca necunoscută, x , partea mai mică de la a 

doua înmulţire, rezultă: 

2x partea mai mare din prima împărţire, 

100 2x  partea mică din prima împărţire, 

 3 100 2x  partea mare din a doua împărţire. 

Aşadar:  3 100 2 100x x   , de unde: 40x  . 

 

3. Epitaful lui Diofant 

Pe mormântul lui Diofant se află inscripţia:”Aici este 

înmormântat Diofant şi piatra de pe mormântul lui arată cât a 

trăit. A şasea parte din viaţă o formează copilăria minunată, 

tinereţea luminoasă este egală cu a douăsprezecea parte. După 

încă a şaptea parte s-a căsătorit, iar la 5ani după aceea Himeneu 

i-a dat un fiu căruia i-a hărăzit să trăiască jumătate din cât a trăit 

tatăl. În mare mâhnire, a murit bătrânul la 4  ani după ce și-a 

pierdut fiul. Călătorule, spune câți ani a avut Diofant când a murit?” 

Rezolvare aritmetică: 

Se observă că 
1 1 1 1 25

6 12 7 2 28
     reprezintă a câtă parte din viaţă a trăit Diofant fără cei 5  

ani după căsătorie până la naşterea fiului său şi fără cei 4  ani trăiţi după moartea fiului, deci cei 9  

ani reprezintă restul fracţionar: 
28 25 3

28 28 28
  , aşa că întregul 

(vârsta) este: 
3

9 : 84.
28

  

Rezolvare algebrică:  

Notând cu x  vârsta matematicianului, se ajunge la 

ecuaţia: 5 4
6 12 7 2

x x x x
x      , a cărei soluţie este: 84.x   



76 

 

4. O problemă a lui Fibonacci 

Cineva a cumpărat 30  de păsări cu 30  de monede; pentru o potârniche a plătit 3  monede, 

pentru un porumbel 2  monede, iar pentru o pereche de vrăbii câte 

o monedă. Câte păsări de fiecare fel au fost cumpărate? 

Observaţie. Leonardo Pisano (Fibonacci), în lucrarea Liber abaci 

(1202, 1228), a redat numeroase probleme, unele recreative, între 

care această problemă ( ca și faimoasa problemă a iepurerilor de 

casă, care a antrenat o serie de studii ulterioare). 

Rezolvare: 

Notând cu x  numărul potârnichilor, cu y al porumbeilor şi 

cu z  al vrăbiilor, se formează relaţiile: 30x y z    şi 
1

3 2 30
2

x y z   . Eliminând pe z , se 

găsește: 
5

10 ;
3

y x   deoarece , ,x y z  sunt numere întregi şi pozitive, trebuie ca x  să fie multiplu 

de 3  (pentru a asigura valoarea întreagă a lui y ), dar mai mic decât 6  ( pentru ca y  să fie strict 

pozitiv), deci 3x  , de unde rezultă: 5y   şi 22.z   

 

5. Ţărăncile târgoveţe 

 

În lucrarea Vollst ̈ndige Anleitung zur Algebra (1770), L. Euler a formulat următoarea 

problemă: Două ţărănci s-au dus la târg să vândă cele 100  de ouă pe care le aveau împreună și au 

încasat sume egale, deși n-au avut același număr de ouă. La înapoierea spre casă, una a spus 

celeilalte: „Dacă aş fi avut ouăle tale, aş fi încasat 15  creiţari”, iar însoţitoarea i-a răspuns: „Eu, 

dacă aş fi avut ouăle pe care le-ai vândut, aș fi încasat pe ele 
2

6
3

 creițari.”Câte ouă a avut fiecare 

țărancă? 

Observație. De această problemă a lui Leonhard Euler a luat cunoștință și Stendhal, căreia i-a 

atribuit o semnificație aparte, după cum se vede din relatarea facută în autobiografia sa, La vie de 

Henry Brulard (1836): „Pentru mine aceasta a fost o descoperire: am înţeles ce înseamnă să te poţi 

folosi de instrumentul numit algebră”. 

 

Rezolvare aritmetică: 

 

Presupunând că o ţărancă-prima care a deschis discuția-

a avut de k  ori mai puține ouă decât tovarășa ei, cum au 

încasat sume egale, înseamnă că ea le-a vândut de k  ori mai 

scump. Potrivit dialogurilor lor, dacă ar fi schimbat între ele 

ouăle, prima țărancă ar fi vândut de k  ori mai multe ouă decât 

cealaltă și de k  ori mai scump, deci ar fi încasat de 2k ori mai mult decât a doua țărancă, ceea ce 

conduce la egalitatea: 2 15 9

2 4
6

3

k   , de unde 
3

2
k  . Ştiind numărul total al ouălor, 100 , şi raportul, 
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3

2
, al celor două părţi, problema revine la împărţirea sutei în două părţi proporţionale cu 2  şi cu 3 : 

100

2 3 5

a b
  , deci 40a  şi 60b  ( a şi b reprezentând numărul ouălor fiecărei ţărănci). 

Dacă o țărancă a avut x  ouă, numărul ouălor celeilalte este: 100 x . După conversaţia lor, 

schimbând ipotetic ouăle între ele, se deduce că prima ar fi vândut oul cu preţul de: 

 

2
6

15 3100
100

x
x x
  


. Soluţia acceptabilă a ecuaţiei de gradul doi la care se ajunge este: 40x  ; 

deci cealaltă ţărancă a avut 60  de ouă. 

 

6. Pe izlaz 

 

Pe întinderea unui izlaz, iarba creşte la fel de repede şi cu aceeşi densitate. Dacă cu iarba 

acestui izlaz s-ar hrăni 70  de vaci în 24  de zile, sau 30  de vaci în 60  de zile, câte vaci ar fi hrănite 

în 96  de zile? 

Observație. Această problemă a fost scrisă de I. Newton în tratatul Arithmetica universalis ( 1707), 

pentru a concretiza, cum îi era obiceiul, unele considerații teoretice. 

Rezolvare: 

În rezolvarea concretă a problemei trebuie avut în vedere că iarba creşte continuu. Adoptând 

notaţiile: 

a -cantitatea de iarbă ce se găsea pe izlaz când s-a început păscutul ei; 

b -cantitatea de iarbă care creşte într-o zi pe întreg izlazul; 

x -numărul de vaci ce se cere aflat. 

Exprimâmd cantitatea constantă de iarbă care se mănâncă pe zi de o vacă, se obține: 

24 60 96

24 70 60 30 96

a b a b a b

x

  
 

  
. 

Din egalitatea primelor două rapoarte rezultă: 480a b , iar din proporţia formată cu unul dintre 

primele două raporte şi cu ultimul, se găseşte: 20x  . 

Să nu uităm că matematica te face să uiţi de problemele tale şi să te concentrezi 

asupra problemelor ei. Dacă eşti capabil să rezolvi probleme grele de matematică, atunci ai şanse 

mari să rezolvi şi măruntele probleme ale vieţii tale cotidiene. Şi pentru omul modern matematica a 

rămas o strălucitoare zeiţă care-şi revarsă graţia sa asupra celor ce-i cer al „nemuririi nimb” 

şi „focul din privire”.Haideţi să facem matematică! 

 

Bibliografie 

 

V. Bobancu-Caleidoscop matematic, Editura Albatros-București, 1979  
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Johann Peter Dirichlet (1805 – 1859) 
 

Elevi: Iancu Stefan Costin, Safta Ioan Andi 
Colegiul „ Spiru Haret ” Ploiesti 
Profesor indrumator : Badea Ion 

 

         Matematician german, celebru atat in teoria numerelor cat si in 

analiza matematica. 

         In 1825 si-a incept activitatea in domeniul teoriei numerelor 

realizand o serie de descompuneri , ajungand la ideea dezvoltarii teoriei 

corpurilor numerice(1841). 

          In 1827 este profesor universitar la Breslau. In 1832 devine 

membru al Academiei de Stiinte din Berlin, iar in 1854 al Institutului 

Francez. 

Enunt : 

 

•             Fie  K – o multime nevida si K1  , K2….Kn  , n € ℕ \ {0} – o partitie a multimii K 

adica : 

            Kn  = K si Ki ∩ Kj = Ø  cu i ≠ j ; I,j =    ̅̅ ̅̅ ̅ 

        

•             Atunci va exista o multime Ki care sa contina doua dintre cele n+1 elemente 

considerate. 

 

Aplicatii ale principiului lui Dirichlet in algebra: 

  

1. Demonstrati ca, oricum am alege 7 patrate perfecte distincte exista cel putin 2 numere a 

caror diferenta se divide cu 10. 

   

         x = U(x) ; x € ℕ ; x – patrat perfect 

      Insa avem 7 patrate si 6 posibilitati pentru ultima cifra => (∃) 2 patrate care au ultima cifra la fel 

=> diferenta lor se divide cu 10  

 

2.        Demonstarti ca numarul 2007 are un multiplu de tipul 111….1. 

       Alegem urmatoarele 2008 de numere : 

       1,11,111,.....,11…1  
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        La impartirea cu 2007 sunt posibile 2007 resturi, dar am considerat 2008 de numere => 

principiul lui Dirichlet, ca (∃) 2 numere care dau acelasi rest la impartirea cu 2007 

 

• Presupunem ca : 

     111…1 (i cifre) , 111…1 (j cifre) cu i > j  dau acelasi  rest => 

 111…1 (i cifre) – 111…1 (j cifre) = 11…1000 (i-j cifre) sa se divida cu 2007. 

       (2007,2) = 1    |  => 2007 | 111…1 (i - j cifre) 

       (2007,5) = 1    | => concluzia 

 

3.        Fie m un numar natural impar. Demonstati ca exista n € ℕ / 0 cu proprietatea ca   -1 se 

divida cu m. 

             Fie urmatoarele  m+1 numere :       

          -1;   -1; … ;     -1             

             Cum sunt m+1 numere si (∃) m resturi posibile la impartirea cu m => cel putin 2 dintre 

numere considerate dau acelasi rest la impartirea cu m.                      

         Sa zicem ca   -1;   -1 cu i > j sunt numerele care dau acelasi rest la imprtirea cu m =>  

          (  -1)-(  -1)=   -1-  +1=   -  =  (    -1) 

             

            (    -1) | m 

  

          Dar (m;   )=1 => m |     -1             

 

Aplicatii ale principiului lui Dirichlet in geometrie: 

 

1.        Demonstarti ca , oricare ar fi 7 puncte intr-un  disc de raza 1, exista 2 puncte intre care 

distanta este cel mult 1. 

Impartim discul in 6 sectoare congruente. In unul din  cele 6 sectoare se gasesc cel putin doua 

dintre cele 7 puncte =>      dintre doua puncte intr-un sector este 1. 

 

Bibliografie : 

1. Cristinel Mortici – Sfaturi matematice 

2. Nicolae Musoria, Dana Heuberger, Gheorghe Boroica, Florin Bojor, Vasile Pop – 

Matematica de excelenta 
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INEGALITĂŢI DE TIP IONESCU – WEITZENBÖCK 

 

Elev: Secară Andrei, Clasa a VIII-a, 
 Şcoala ’’G.E. Palade’’ Buzău 
Profesor îndrumător: Stanciu Neculai 

 

1.Introducere 

ION  IONESCU (1870 – 1946) 

   S-a născut la 22 noiembrie/4 decembrie 1870 în satul Stoienoaia, comuna Creaţa-Leşile, 

judeţul Ilfov. 

  În anul 1889 a reuşit primul la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti, unde 

obţine diploma de inginer cu nota 18,42 (nota maximă fiind 20). 

   În anul 1895 înfiinţează Gazeta Matematică împreună cu Victor Balaban, Vasile Cristescu, 

Mihail Roco, Ion Zotta, Emanoil Davidescu, Mauriciu Kinbaum, Nicolae Nicolescu, Tancred 

Constantinescu şi Andrei Ioachimescu. 

   În 31 august 1909, la o şedinţă a redacţiei Gazetei Matematice, ţinută la via lui Ion Ionescu 

se decide înfiinţarea Societăţii Gazeta Matematică. 

   Alături de Vasile Cristescu, Andrei Ioachimescu şi Gheorghe Ţiţeica a format ’’Stâlpii 

Gazetei Matematice’’. 

   Din 1921, se dedică învăţământului de la Politehnică, profesor de bază al acestei instituţii.Ca 

profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti, a condus lucrările de construcţie a numeroase poduri, 

printre care podul peste Borcea (prima porţiune a podului peste Dunăre), podul de la Bobolia pe 

Valea Prahovei, etc.  

   În 1900, la Giurgiu se impunea realizarea unui pod  peste canalul Sf. Gheorghe, care să lege 

portul situat pe malul Dunării cu celelalte regiuni printr-o legătură dublă şosea-cale ferată. 

Condiţiile locale geomorfologice şi geotehnice făceau realizarea imposibilă dar, soluţia 

excepţională a fost găsită de Ion Ionescu. Aşa s-a construit primul pod în unghi pe plan orizontal din 

lume, în 1905, invidiat şi admirat de constructorii din Europa şi America. Acest pod este folosit şi în 

prezent, după o utilizare de peste 100 de ani şi poartă numele de Podul Bizeţ. 

   A elaborat proiectul pentru Şantierul naval de la Turnu-Severin. 

   Este autorul unui studiu de deviere spre Prut a apelor Siretului în vederea construcţiei unei 

centrale hidroelectrice şi a transformării Prutului într-un canal navigabil între Galaţi şi Iaşi. A 

executat harta hidrografică a bazinului Dunării. 

   Alături de Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Spiru Haret, 

Petrache Poenaru şi Gheorghe Duca, a fost ctitor al învăţământului tehnic românesc.  

   A încetat din viaţă la 17 septembrie 1946. A lăsat prin testament Societăţii Gazeta 

Matematică (astăzi numită SSMR), casa sa din Str. Răsuri, nr. 25. 

    În [1] s-a demonstrat că: Ion Ionescu a publicat cu 22 de ani înaintea lui Roland Weitzenböck  

inegalitatea 34222 Scba  . În Gazeta Matematică, Vol. III (15 Septembrie 1897 – 15 August 

1898), Nr. 2 , Octombrie 1897, la pagina 52, Ion Ionescu, fondatorul Gazetei Matematice, a publicat 

problema: 
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             *273. Să se arate că nu există nici un triunghiu pentru care ineegalitatea: 
22234 cbaS  să fie satisfăcută. 

             Soluţia problemei 273, apare în Gazeta Matematică, Vol. III (15 Septembrie 1897 – 15 

August 1898), Nr. 12 , August 1898, la paginile 281, 282 şi 283, și anume: 

 Soluţiune 1 dată de D-l  N. G.  Muzicescu  (Student, Iaşi). 

 Soluţiune 2 dată de D-nii:  I. Moscuna (Bucureşti) şi I. Penescu (Bucureşti). 

 Soluţiune 3 dată de D-ra Maria Rugescu (Studentă, Iaşi) şi de D-nii: Th. M. 

Vladimirescu (Rîmnicul Vîlcei); G. G. Urechiă şi I. Sichitiu (Sc. Sp. De Art. Şi Geniu) şi 

Corneliu P. Ionescu (Elev Cl. VI Lic. Galaţi). 

 Au mai rezolvat această problemă pe alte căi şi D-nii: A. Iliovici, I. Nicolaescu, Emil G. 

Niţescu, V. V. Cambureanu şi C. Vintilă.  

În anul 1919, Roland Weitzenböck a publicat în Mathematische Zeitschrift, Vol. 5, Nr. 1-2, pp. 137-

146  articolul Uber eine Ungleichung in der Dreiecksgeometrie, în care demonstrează că: În orice 

triunghi ABC , cu notaţiile obişnuite, are loc inegalitatea: 

                                       Scba 34222                                                         (W) 

          Observăm că inegalitatea lui Ion Ionescu este aceeaşi cu inegalitatea lui Weitzenböck, şi de 

aceea inegalitatea Weitzenböck (W) se numește inegalitatea Ionescu-Weitzenböck (I-W).  

Inegalitatea Ionescu – Weitzenböck, la a III-a O.I.M., Veszprém, Ungaria, 8-15 iulie 1961 a 

fost dată spre rezolvare concurenţilor. 

În legătură cu inegalitatea lui Ionescu-Weitzenböck există în literatura de specialitate alte două 

inegalităţi celebre, şi anume: 

 Inegalitatea Hadwiger-Finsler:  

                                   222222 34 accbbaScba  . 

 Inegalitatea Neuberg-Pedoe: pentru un al doilea triunghi de arie T şi laturile de lungimi

zyx ,, avem: 

                         STzyxcyxzbxzya 16)()()( 222222222222  , 

cu egalitate dacă şi numai dacă triunghiurile sunt asemenea. 

 La a XX-a O.I.M., Bucureşti, România în 1978 a fost propusă comisiei O.I.M. de către 

Cehoslovacia problema: 

’’Fie 1T un triunghi de laturi cba ,, şi arie P , iar T alt triunghi de laturi wvu ,, şi arie Q . 

Să se demonstreze că: 

                         PQwvucwvubwvua 16222222222222  ’’. 

Observăm că problema este de fapt inegalitatea Neuberg–Pedoe.  

Un număr de 11 demonstraţii ale inegalităţii  (I-W) au fost prezentate de Arthur Engel în 

cartea Problem solving strategies, Springer Verlag, 1998. 

Alte 23 de demonstraţii noi (vezi [1]) şi 10 generalizări inedite (vezi [6]) au fost publicate în 

acest an (2013). 

   Unele aplicaţii ale inegalităţii Ionescu- Weitzenböck, au fost prezentate în  [2,3,4,5,6,7,8]. 

 

 



82 

 

2.Rezultate 

În acest articol vom prezenta alte inegalităţi de tip Ionescu- Weitzenböck şi anume: 

2.1) Dacă   ,0m ,   ,0,,, tzyx , atunci în orice triunghi  ABC (cu notaţiile uzuale)                                                                                                             
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 . 

Demonstraţie.  Avem aa mh  22

aa mh  , şi celelalte două inegalităţi similare.  Rezultă 
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Cu inegalitatea lui  Ion Ionescu – Roland Weitzenböck  

                                                        Scba 34222                                                   (3) 

 şi (2) obţinem 
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 ,  q.e.d. 

 

2.2) Dacă   ,0m ,   ,0,,, tzyx , atunci în orice triunghi  ABC (cu notaţiile uzuale)                                                                                                             
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 ; 

Demonstraţie. Ca în demonstraţiile de mai sus: 

                                   aa mh  22

aa mh  , deci 

                                  222222

cbacba mmmhhh  )(
4

3 222 cba                              (1) 

Deducem 
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                                                        Scba 34222                                                   (3) 

Din (2) şi (3) rezultă 
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                                                        Scba 34222                                                   (3) 

Din (2) şi (3) obţinem 
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2.3) Dacă   ,0m ,   ,0,,, tzyx , atunci în orice triunghi  ABC (cu notaţiile uzuale)                                                       
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Demonstraţie. Avem aa mh  22

aa mh  , şi analoagele. Aşadar, 

                                  222222
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4

3 222 cba                              (1) 

Din inegalitatea lui J. Radon, (1) şi  
cycliccyclic

a am 22

4

3
avem 



84 

 

       
 
 























































































m

cyclic

a

cyclic

m

cyclic

a

m

m

cyclic

c

m

cyclic

ba

cyclic
m

c

m

ba

htaz

myx

thzb

ymxm

thzb

ymxm

22

1

21

22

1

22

22

122
)(

)(

)(

 

                                                           

            













































1

2

1

22

1

4

3

4

3

)(
m

cyclic

m

m

cycliccyclic

m

a

a
t

az

yx

 









cyclicm

m

m

mm

a

tz

yx 2

1

11

34
4

4

)(3
 

                                                    
 









cyclic
m

mm

a
tz

yx 2
11

344

)(3
                                                 (2) 

Folosim inegalitatea Ion Ionescu – Roland Weitzenböck  

                                                        Scba 34222                                                   (3) 

Din (2) şi (3) 
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2.4) If   ,0m ,   ,0,,, tzyx , then in any triangle ABC , with usual notations holds                                               
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Lăsăm cititorilor, ca exerciţiu,  demonstraţia acestei ultime inegalităţi. 
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POVESTE DE DEMULT 
 

Elev: Rotariu Florina - clasa a IX-a 

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

 

În vremuri străvechi şi demult apuse, Lordul Roland, aflat în război cu vecinul său, Lordul 

Archibald, a fost atacat pe neaşteptate de acesta. În mare grabă, Roland a scos din tezaur 100000 

galbeni şi a construit o armată formată din diferite creaturi.  

Astfel, armata sa număra 100 sulițași, de două ori mai mulți arcași, cavalerii (în număr egal cu 

îngerii) erau de două ori mai puţini decât sulițașii şi, în plus, a mai chemat 60 grifoni (creaturi 

fioroase înaripate). 

 

Cei 10000 de galbeni i-au ajuns pentru a plăti această armată (dar nu i-a mai rămas nici un galben). 

 Astfel, sumele primite de fiecare sulițaș, arcaș, grifon, 

cavaler şi înger sunt numere naturale direct proporționale cu 

primele 5 numere prime (în ordine crescătoare). 

Cerința 1  

Câte creaturi număra armata lui Roland? 

 Soluție:  
 Armata număra 100 sulițași, 200 arcași, 50 cavaleri, 50 

îngeri, 60 grifoni şi în total avem 460 creaturi. 

 

Cerința 2 . Cu câte monezi de aur a fost plătită fiecare 

creatură?  

Indicați răspunsul sub forma (s, a, g, c, i) . 

Soluție. Notând cu s, a, g, c, i sumele de bani primite de fiecare sulițaș, arcaș, grifon, cavaler, 

respectiv 

înger şi avem: 

 

s/2 = a/3 = g/5 = c/7 = i/11 = k monezi de aur, de unde obţinem: 

 s = 2k, a = 3k, g = 5k, c = 7k, i = 11k  

  

Ținem cont de numărul creaturilor de fiecare tip și obținem ecuația:  

200k + 600k + 300k + 350k + 550k = 100000  
de unde avem 2000k = 100000  şi k = 50 galbeni.  

Deci s = 100, a =150, g = 250, c = 350, i = 550.  

  

Grifonul a fost în mitologia greacă un monstru 

înaripat cu trup de leu, cu cap și aripi de 

vultur, 

consacrat zeului Apollo.  

Se credea că locuiește în ținutul hyperboreienilor şi 

păzea aurul nordic împotriva arimaspilor. Într-

o altă  

legendă, grifonii sunt considerați paznicii lui Zeus. 
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SIMBOLISTICA NUMĂRULUI 666 

 

Elevi: Dragomir Mihaela-Diana şi Baicu Cristina Nadia 
Şcoala: Colegiul Naţional Jean Monnet 
Prof îndrumator: Lica Roxana 

 

Ce este 666? Număr? Simbol? Ambele? Ce vrea să ne spună? Cui aparţine? 

Orice încercare de răspuns trebuie să plece de la contextul în care el apare. Mai 

precis “Apocalipsa” din Noul Testament, Capitolul 13. 

 

Foarte puţini oameni ştiu că temutul şi legendarul număr 666 îşi are originea în încercarea 

nefericită a lui Satan de a însemna cu fierul naţiunea Israel încă din perioada patriarhală. În Biblie se 

spune că numărul 666 “este un număr de om”, după ce se spune că este “numărul fiarei”.  

Cartea Apocalipsa în care numărul 666 îşi face apariţia este 

scrisă de  Sf. Ioan în perioada când era exilat în insula 

Patmos. În carte Diavolul este reprezentat printr-un balaur 

“mare, roşu, avand şapte capete şi zece coarne, şi pe 

capetele lui , şapte cununi împarateşti”, iar forţele lui erau 

două “fiare”, celei de-a doua aparţinându-i simbolul 666. 

Numărul 666 in kabbalistica iudaică reprezintă crearea şi perfecţiunea lumii. Lumea a fost creată 

în 6 zile, sunt 6 direcţii cardinale (nord, sud, est, vest, sus, jos), iar 6 are valoarea numerică a unuia 

din numerele scrise ale lui Dumnezeu. 

Atât profetul Daniel, cât şi Sf. Ioan subliniază că fiara este doar un simbol al omului decăzut, care 

i se impotriveşte lui Dumnezeu. Daniel vorbeşte despre regi adică lideri, iar Ioan menţionează că 

numărul 666 este „număr de om”. 

Prin interpretare gramaticală s-a spus că fiara ar fi simbolul împăratului Nemo. Acesta de altfel s-

a şi comportat ca o fiară in faţa creştinilor. Numărul fiarei reprezintă si o activitate de constrangere 

economică „nimeni să nu poată cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul”. Astfel 666 

devine un simbol al banilor, care la randul lor devin expresia corupţiei financiare. 

Dacă interpretăm alegoric: 1-este unicitatea lui Dumnezeu, 2-cele două firi ale Mântuitorului, 3-

Sfanta Treime, 4-cele patru puncte cardinale (cosmosul), 5-cele cinci simţuri, 7-zilele săptamânii şi 

numărul Sf.  Taine, 8-ziua Învieri, 9- numărul cetelor îngereşti, iar 6 este simbolul biblic al omului 

deoarece omul a fost creat de Dumnezeu în a şasea zi. 

Cifra şase transmite ideea de imperfecţiune. 

 Şapte înseamnă, în general, plenitudine sau perfecţiune. Numărul şase, fiind cu o unitate mai mic 

decât şapte, poate însemna ceva incomplet ori imperfect în ochii lui Dumnezeu şi poate fi pus în 

legatură cu duşmanii lui Dumnezeu. 

Biblia accentuează uneori un lucru repetându-l de trei ori. Prin urmare, numărul 666 

indică în mod categoric că, în ochii lui Dumnezeu, sistemele politice au eşuat lamentabil. Ele nu au 
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reuşit sa aducă pacea si siguranţa pentru o perioadă lungă de timp, lucruri pe care doar Regatul lui 

Dumnezeu le va putea realiza.   

Biblia spune că oameni primesc „semnul fiarei” pentru că o urmează „cu admiraţie” 

până acolo încât îi aduc închinare. Ei fac aceste venerandu-şi ţara, simbolurile ei sau forţa ei. 

Secvenţa „ca să-şi pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte” nu înseamnă că înainte oamenii 

trebuiau să îşi pună literalmente un semn pe mânaă sau pe frunte, ci înseamnă că trebuiau să 

permită cuvintelor lui Dumnezeu să le influenţeze acţiunea şi gândirea. 

Astfel 6 devine un simbol al lumii decăzute, al lumii în care domină regula legii şi a 

puterii umane, legile morale divine fiind înlaturate. 

Libertaţile exagerate şi responsabilităţile înfranate construiesc un om satanic, un om care 

se împotriveşte lui Dumnezeu („satan” se traduce în 

ebraică prin „adversar”, „cel ce se împotriveşte”) şi se 

închină însuşi lui, eliminând orice poruncă divină, 

inclusiv pe cea a dragostei. 

Prin aceste fapte numărul 666 devine un simbol al 

unei vieţi lipsite de dragoste; faţă de Dumnezeu, faţă 

de aproape şi faţă de lumea înconjuratoare. 
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TEOREMA LUI PITAGORA 
 

Elevi: Niculae Alexandra, Alecse Flavia  
C.N.,,Jean Monnet” 
Profesor coordonator: Lica Roxana  
  

Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria euclidiană, 

constituind o relație între cele trei laturi ale unui triunghi dreptunghic. Teorema lui Pitagora afirmă 

că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei (latura 

opusă unghiului drept). 

 Invățătura pitagoreică care consideră că numerele întregi reprezintă măsura tuturor lucrurilor 

s-a lovit de o contradicție insolubilă,datorită descoperirii iraționalității.Tocmai această descoperire 

reprezintă însă cea mai însemnată contribuție a pitagoreismului în matematică.In limba greacă 

,iraționalitatea se exprimă prin 3 termeni :asimmetron cu semnificația care nu are măsură 

comună;arreton,adică inexprimabil(prin numere intregi)care se intâlnește pentru prima dată la 

Platon,și alogon care înseamnă ceea ce nu se exprimă prin logos,adică prin raportul a două numere 

întregi.Denumirea latină ,,iraționalitate” este o traducere literală a cuvântului alogon,deoarece ratio 

înseamnă raport. 

 In modul acesta,după cum se vede din denumirile înseși ,pitagoreicii întelegeau prin mărimi 

iraționale în primul rând segmente rectilinii care nu au o măsură comună ,fapt pentru care sunt 

inexprimabile printr-un raport de numere întregi. Prin urmare ,nu avea sens să se vorbească de 

iraționalitatea unei mărimi decât raportată la alta. 

 Probabil că descoperirea iraționalității a fost legată de așanumita ,,teoremă a lui 

Pitagora”.După cum știm,această teoremă a fost cunoscută babilonierilor si posibil si egiptenilor cu 

mult inaintea lui Pitagora.Istoricii antici insă,Plutarh,Diogene Laerțiu si Proclus,atribuie această 

descoperire lui Pitagora,repetând legenda după care Pitagora drept mulțumire pentru această 

descoperire a adus jertfa zeilor o sută de bivoli .Este posibil ca Pitagora sau elvii săi ,cunoscând 

anumite ,,trunghiuri sacre(adică triunghiuri dreptunghice cu laturi numere întregi) ale egiptenilor si 

babilonierilor pentru care teorema se verifică ușor au generalizat pur și simplu această teoremă 

asupra tuturor triunghiurilor dreptunghice fără a poseda incă o justificare satisfăcătoare. 

,,Triunghiuyrile sacre inseși puteau fi găsite prin studiul tabelelor de pătrate pe care le foloseau 

babilonienii.Numerele x,y,z\care exprimă laturile unor astfel de triunghiuri erau numite numere 

pitagorice. 

X=2p+1               Y=2p
2
+2p                         Z=2p

2
+2p+1 

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

construirea unui unghi drept în condiții practice: o sfoară este marcată cu noduri aflate la anumite 

distanțe; formând din ea un triunghi (de exemplu de laturi 3, 4 și 5), acel triunghi va fi dreptunghic - 

metoda poate fi folosită de exemplu pentru a monta vertical catargul unui vas pe mare. 

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

Britanice) conțin triunghiuri dreptunghice cu laturi de lungimi numere întregi, dar aceasta nu 

înseamnă neapărat că cei care le-au construit cunoșteau teorema. De asemenea, scrieri vechi din 

Regatul Mijlociu Egiptean și din Mesopotamia menționează triplete pitagoreice. 

 Sulba Sutra lui Baudhayana, scrisă în secolul VIII î.Hr. în India, conține o listă de triplete 

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

dreptunghic isoscel. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_plan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi_dreptunghic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ipotenuz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unghi_drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Britania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Britania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Mijlociu_Egiptean
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baudhayana&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VIII_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
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 Sulba Sutra lui Apastamba (circa 600 î.Hr.) conține o demonstrație numerică a cazului 

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

călătoriei sale în India. 

 Pitagora (aproximativ 580 î.Hr. - 495 î.Hr.) a folosit metode algebrice pentru a construi 

triplete pitagoreice, conform lui Proclus. Acesta a scris însă între anii 410 și 485 d.Hr., adică 9 

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

secole după perioada în care acesta a trăit. Totuși, atunci când autori cum ar fi Plutarh și Cicero au 

vorbit despre teoremă ca fiind „a lui Pitagora”, au făcut-o ca și cum acesta era un lucru 

binecunoscut și de necontestat. 

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

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

generală fiind x=2uv, y=u
2
-v

2
, z=u

2
+v

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

aproximativ 100 de ani, Euclid a dat în cadrul lucrării Elemente prima demonstrație axiomatică a 

teoremei. 

 Scris între 500 î.Hr. și 200 d.Hr., textul chinezesc Chou Pei Suan Ching (周髀算经) conține 

o demonstrație vizuală a teoremei. 

 De fapt, nu numai că nu se poate ști cine a descoperit teorema, dar cercetătorii nu se pot 

pune de acord nici în privința întrebării dacă a fost descoperită o singură dată, ori independent în 

istorie de către mai multe civilizații. 

 Teorema este valabilă doar în geometria euclidiană, de aceea orice demonstrație folosește 

(uneori indirect sau mai puțin vizibil) axioma lui Euclid. 

Demonstrația lui Euclid 

 În mare parte, acesta este modul în care demonstrația lui Euclid din Elemente are loc. 

Pătratul mare este divizat în două dreptunghiuri, unul în stânga, iar altul în dreapta. Apoi, alt 

triunghi este construit astfel încât acesta să aibă jumătate din suprafața pătratului din partea stângă. 

Aceste două triunghiuri sunt congruente, ceea ce demonstrează faptul că acest pătrat are aceeași 

suprafață ca și dreptunghiul din stânga. O versiune analogă este valabilă și pentru dreptunghiul din 

partea dreaptă și pentru pătratul rămas. Recombinând cele două dreptunghiuri pentru a forma 

pătratul pe ipotenuză, suprafața sa este aceeași cu suma suprafețelor celor două pătrate. În 

continuare se află detaliile. 

 Fie A, B, C vârfurile unui triunghi dreptunghic, în care unghiul drept să fie A. Se trasează 

perpendiculara din punctul A prin ipotenuză, până pe latura opusă ipotenuzei, din pătrat. Dreapta 

desparte pătratul respectiv în două dreptunghiuri, fiecare având aceeași suprafață cu unul dintre 

pătratele de pe catete. 

Pentru demonstrația formală, se recurge la patru leme elementare: 

1. Dacă un triunghi are două laturi egale cu alte două laturi ale unui alt triunghi, iar unghiurile 

făcute de aceste laturi sunt egale, atunci triunghiurile sunt congruente. 

2. Suprafața unui triunghi este egală cu jumătate din suprafața oricărui paralelogram de aceeași 

bază și cu aceeași înălțime. 

3. Suprafața unui dreptunghi este egală cu produsul a două laturi adiacente. 

4. Suprafața unui pătrat este egală cu produsul a două dintre laturile sale (se deduce din 3). 

 În continuare, fiecare dintre pătratele de sus se află în legătură cu un triunghi congruent cu 

alt triunghi aflat la rândul său în legătură cu unul dintre cele două dreptunghiuri care alcătuiesc 

pătratul de jos 

Demonstrația este următoarea: 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Apastamba&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/600_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/580_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/495_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Proclus
https://ro.wikipedia.org/wiki/410
https://ro.wikipedia.org/wiki/485
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Thomas_L._Heath&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plutarh
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cicero
https://ro.wikipedia.org/wiki/400_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/500_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/200
https://ro.wikipedia.org/wiki/China
https://ro.wikipedia.org/wiki/Axioma_paralelelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lem%C4%83
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1. Fie ACB un triunghi dreptunghic cu unghiul drept 

CAB. 

2. Pe fiecare dintre laturile BC, AB și CA, se 

reprezintă pătratele CBDE, BAGF și ACIH, în 

această ordine. Construcția pătratelor necesită 

teoremele lui Euclid, și depinde de postulatul 

paralelismului.  

3. Din A, se trasează dreapta paralelă cu BD și CE. Aceasta va fi perpendiculară pe laturile BC și 

DE, iar punctele de intersecție vor fi K și L. 

4. Se trasează dreptele CF și AD, formându-se triunghiurile BCF și BDA. 

5. Unghiurile CAB și BAG sunt ambele unghiuri drepte; astfel C, A, și G sunt puncte coliniare. 

Analog pentru punctele B, A și H. 

6. Unghiurile CBD și FBA sunt ambele unghiuri drepte; astfel ABD este egal cu unghiul FBC, din 

moment ce ambele sunt egale cu suma dintre un unghi drept și unghiul ABC: 

7. Deoarece AB este egală cu FB iar BD este egală cu BC, triunghiul ABD este congruent cu 

triunghiul FBC. 

8. Deoarece A-K-L este o dreptă, paralelă cu BD, atunci dreptunghiul BDLK este de două ori aria 

triunghiului ABD, având baza comună BD și înălțimea BK. 

9. Deoarece C este coliniar cu A și G, pătratul BAGF este de două ori aria triunghiului FBC. 

10. Astfel, dreptunghiul BDLK are aceeași arie ca pătratul BAGF = AB
2
. 

11. Similar, se poate arăta că dreptunghiul CKLE are aceeași arie cu pătratul ACIH = AC
2
. 

12. Adunând rezultatele putem scrie AB
2
 + AC

2
 = BD × BK + KL × KC 

13. Din moment ce BD = KL, BD × BK + KL × KC = BD(BK + KC) = BD × BC 

14. Atunci AB
2
 + AC

2
 = BC

2
, pentru că CBDE este un pătrat. 

 Această demonstrație, care apare în Elementele lui Euclid, sub forma Propoziției 47 din 

Cartea 1,arată faptul că suprafața pătratului de pe ipotenuză este suma suprafețelor celor două 

pătrate mici. Această demonstrație este una destul de diferită față de cea folosind asemănarea 

triunghiurilor, care folosește posibila metoda de demonstrație a Pitagora 

 ,,Teorema lui Pitagora ducea la problema determinării lungimii ipotenuzei,cunoscând 

lungimea catetelor .Insă această problemă,nici in cazul cel mai simplu a=b=1,nu se putea rezolva,nu 

reuseau incercările de a găsi raportul a 2 numere astfel incât acesta să fie egal cu radical din 2. Sau 

altfel spus nu se putea găsi o măsură comună  a laturii si a diagonalei unui pătrat,deși trebuie sa 

presupunem căse făceau astfel de incercări de mult timp ,micșorând tot mai mult unitatea de 

măsură.Imposibiltatea de a ajunge pe această cale la scop trebuie sa fi uimit si tulburat 

incomensurabile erau percepute ca,,inaccesibilele gandirii,insuîi termenul alogin (irațional) a 

căpătat acest al doilea sens. 

 Această teoremă a primit numeroase demonstrații – probabil cele mai multe dintre toate 

teoremele din matematică. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând dovezi atât geometrice cât și 

algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani. Teorema poate fi generalizată în diferite 

moduri, inclusiv prin referire la spațiile multidimensionale, spațiile neeuclidiene, triunghiuri care nu 

sunt dreptunghice sau chiar figuri care nu sunt triunghiuri, ci spațiale. 

 Teorema lui Pitagora este considerată un punct de interes în afara matematicii, constituind 

un simbol al incomprehensibilității matematice, al misterului, sau al puterii intelectuale; abundă 

referințele populare din literatură, muzică, teatru, sau artă. 

Bibliografie : https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora 
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TEOREMA RELATIVITĂȚII A LUI ALBER 

EINSTEIN 

 

Elev: Coman Alexandru 
Liceul Tehnologic  Agromontan ” Romeo Constantinescu” 
Profesor Îndrumator Alexe Maria 

 

CE ESTE TEORIA RELATIVITĂȚII? 

Faimoasa teorie a relativităţii 

enunţată de Albert Einstein este 

compusă de fapt din două teorii. teoria 

sa specială despre relativitate, publicată 

în anul 1905 în periodicul” The 

Electrodynamics of Moving Bodies” şi 

teoria sa generală despre relativitate, 

publicată în anul 1916 sub titlul de 

fundamentele generale ale teoriei 

relativităţii. Einstein a căutat să 

înţeleagă şi să explice situaţiile în care fizica pe principii newtoniene era inutilă în încercarea de a 

înţelege fenomenul relativităţii. teoria lui Einstein a dus la schimbări revoluţionare în conceptele 

omeneşti despre timp, spaţiu şi gravitaţie.  

Conceptul de bază prezent în aceste două teorii este acela că timpul şi distanţele unui 

eveniment oarecare măsurate de doi obsevatori distincţi au, în general, valori diferite, dar se supun 

întotdeauna aceloraşi legi fizice. teoria relativităţii se mai bazează pe două mari postulate, primul 

susţine că viteza luminii este constantă pentru toţi observatorii, iar al doilea susţine că observatorii 

care se mişcă la viteze constante se supun aceloraşi legi fizice. urmând această logică, Einstein a 

teoretizat că timpul se schimbă conform vitezei unui anume obiect faţă de punctul său de observaţie. 

cercetătorii au testat ulterior teoria prin experimente, demonstrând spre exemplu că un ceas atomic 

ticăie mai încet atunci când circulă cu viteze mari decât în lipsa oricărei mişcări.   

Esenţa teoriei lui Albert Einstein este că atât spaţiul, cât şi timpul sunt concepte mai degrabă 

relative decât absolute. materia şi energia sunt echivalente una alteia, şi o singură particulă de 

materie poate fi transformată într-o cantitate imensă de energie. cum teoria relativităţii funcţionează 

doar în lipsa unui câmp gravitaţional, Einstein s-a străduit timp de 11 ani să introducă factorul 

gravitaţional în ecuaţia sa pentru a descoperi în cele din urmă cum teoria relativităţii poate funcţiona 

şi în aceste condiţii. 

 

RELATIVITATEA RESTRÂNSĂ 

S-a născut din observația că transformarea care permite schimbarea unui sistem referențial 

transformarea lui Galilei, nu este valabilă pentru propagarea undelor electromagnetice, care sunt 

dirijate de ecuațiile maxwell. pentru a putea împăca mecanica clasică cu 

electromagnetismul, Einstein a postulat faptul că viteza luminii, măsurată de doi observatori situați 
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în sisteme referențiale inerțiale diferite, este totdeauna constantă (ulterior a demonstrat că acest 

postulat este de fapt inutil, pentru că viteza constantă a luminii derivă din formele legilor fizice). 

Aceasta l-a condus la revizuirea conceptelor fundamentale ale fizicei teoretice, cum 

sunt timpul, distanța, masa, energia, cantitatea de mișcare, cu toate consecințele care derivă. 

astfel, obiectele în mișcare apar mai grele și mai dense pe direcția lor de mișcare, pe când timpul se 

scurge mai lent la ceasurile aflate în mișcare. o cantitate de mișcare este acum asociată vitezei 

luminii, viteza luminii în vid devenind viteză limită atât pentru obiecte, cât și 

pentru informații. masa și energia devin echivalente. două evenimente care par simultane unui 

observator, apar în momente diferite altui observator care se deplasează în raport cu primul. 

relativitatea restrânsă nu ține cont de efectele gravitației, elementul central al formulării 

ei matematice sunt Transformăriile Lorentz. 

 

RELATIVITATEA GENERALĂ 

Această teorie utilizează formulele matematice ale geometriei diferențiale și 

a tensorilor pentru descrierea gravitației. spre deosebire de relativitatea restrânsă, legile relativității 

generale sunt aceleași pentru toți observatorii, chiar dacă aceștia se deplasează de o manieră 

neuniformă, unii față de ceilalți. 

Relativitatea generală este o teorie geometrică, care postulează că prezența de masă și 

energie conduce la "curbura" spațiul, și că această curbură influențează traiectoria altor obiecte, 

inclusiv a luminii, în urma forțelor gravitaționale. această teorie poate fi utilizată pentru construirea 

unor modele matematice ale originii și evoluției universului și reprezintă deci unul din 

instrumentele cosmologiei fizice. 

 

 

     BIBLIOGRAFIE 

 

1. http://www.descopera.ro/mari-intrebari/12708025-ce-este-teoria-relativitatii 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativită?ii 
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TURBINE EOLIENE 
 

Elev: Anghel Nicolae Marian şi Ion Simona 
Colegiul Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti 
Prof. îndrumători Nedelcu Rodica şi Neagoe Irina 

 

Asemănător altor forme de energie şi cea eoliană poate fi transformată în alte forme de 

energie, de exemplu mecanică, sau electrică. În condiţii ideale, se poate considera că aceste 

transformări se produc fară pierderi, dar în situaţiile reale, întotdeauna se poate defini un randament 

al transformării energiei dintr-o formă în alta. În continuare va fi determinat potenţialul energetic 

eolian, respectiv potenţialul de putere, care ar putea să fie dezvoltate în condiţii ideale, de energia 

eolienă. 

Când vorbim de energia eoliană ne referim la vânturi de suprafaţă până la o altitudine de 100m 

Cantitatea de energie pe care vântul o transferă rotorului depinde de densitatea aerului, suprafaţa 

rotorului şi viteza vântului  (Energia cinetică a unui corp în mişcare este E=mv
2
/2).  

La 15° Celsius aerul cântăreşte 1,225 kg pe metru cubic, dar densitatea scade uşor cu creşterea 

umidităţii. 

Considerând că viteza vântului este w, presiunea dinamică p, datorată deplasării aerului, 

poate fi calculată cu relaţia: 

    
  

 
 , unde ρ [kg/m3 ] este densitatea aerului.  

La rândul ei, densitatea aerului, depinde de presiunea 

atmosferică (deci de latitudine, longitudine, altitudine şi 

condiţiile meteorologice), respectiv de umiditatea aerului. 

O turbină de energie medie 600 kW are un rotor cu 

diametrul de 43-44 metri, adică o suprafaţă de 1.500 metri 

pătraţi.  

Pentru a fi o locaţie bună, vântul în zona turbinei trebuie 

să aibe o viteză medie în decursul anului în jur de 30 km/h. 

 

Fig.1. Dependenţa dintre viteza vântului şi puterea 

paletelor 

 

Puterea vântului e proporţională cu cubul vitezei vântului  ( v
3
). 

Deoarece energia cinetică a masei de aer  este E=mv
2
/2 , iar masa de aer care se îndraptă spre un 

punct dar e proporţională cu viteza vântului (v) 

Putere/m
2
 = 6,1 x 10 

-4
  v

3
 

O turbina eoliana lucreaza într-un mod opus celui al unui ventilator. În loc de a folosi 

energie electrică pentru a face vânt, o turbina eoliana foloseşte vântul pentru a produce electricitate. 

Vântul întoarce paletele, care acţionează un arbore, care se conectează la un generator de energie 

electrică şi produce electricitate. Energia electrică este trimisă prin linii de transport şi distribuţie la 

o staţie. 

O schema de principiu pentru o turbina eoliana este cea din figura 2 
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Fig.2. Schema de principiu turbine eoliana 

 

Elemente componente: Nacela  (2) - 

contine componentele cheie ale turbinei, 

incluzand cutia de viteze si generatorul electric. 

In fata nacelei este rotorul turbinei cu paletele 

(1) si hub-ul (9) cuplat la axul principal (8). 

Cutia de viteze (7) mareste viteza de rotatie de 

aproximativ 50 de ori fata de viteza redusa a 

rotorului cu palete. Instalatia este echipata cu o 

frana mecanica cu disc (6), care poate fi folosita 

in cazuri de urgenta. Generatorul turbinelor de vant (5) conectat printr-un ax de mare viteza, 

converteste energia mecanica in energie electrica. 

O lege specifica energiei eoliene spune că puterea instalata a unei surse eoliene este 

proportionala cu patratul razei elicei. Aceasta înseamnă că prin multiplicarea cu doi a lungimii palei 

elicei, puterea obtinuta creste de patru ori.  

Ecuatia este simpla si cunoscuta de mult timp, însă nu a putut fi aplicata cu succes decat in 

ultima perioada. Pentru aceasta s-a apelat la cunostinte si materiale folosite curent in aeronautica. In 

acest fel, metalul utilizat initial la confectionarea elicelor a fost inlocuit cu materiale compozite 

usoare precum fibra de sticla si, mai nou, fibra de carbon. In acest fel castigul in greutate si in 

rigiditate a permis construirea de pale din ce in ce mai lungi si mai rezistente. 

Turbinele eoliene variază în dimensiune. Această diagramă descrie o varietate de dimensiuni 

ale turbinei de-a lungul istoriei cat şi cantitatea de electricitate pe care sunt capabile să o genereze 

fiecare (capacitate de turbina sau puterea de rating). 

 

Fig.3 Evoltia in timp a dimensiunilor paletei pentru eoliene 

 

 1981 1985 1990 1996 1999 2000 

Rotor /m 10 17 27 40 50 71 

Putere /KW 25 100 225 550 750 1650 

Annual /MWh 45 220 550 1480 2200 5600 
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