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MATEMATICIAN ŞI SPIRIT UNIVERSAL – 

GRIGORE MOISIL 
 

Elev: Tofan Oana Georgiana  
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti 
Profesor îndrumător: Dumitru Săvulescu 

 

„Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii”, credea matematicianul Grigore 

Moisil, considerat părintele informaticii româneşti. În timp ce mulţi 

profesori de matematică au rămas în amintirea elevilor ca persoane 

plictisitoare, mult prea serioase, Grigore Moisil a făcut istorie nu 

doar prin teoremele sale, ci şi prin vorbele de duh cu care şi-a 

amuzat colegii şi cursanţii şi pe care le-a lăsat generaţiilor 

următoare. 

Viaţa profesorului Grigore C. Moisil, născut pe 10 ianuarie 1906, 

Tulcea, între pereţii Facultăţii şi în afara sălilor de curs, are, oricât 

de banal ar părea, un singur fir roşu: matematica.  

Există, în folclor, chiar o glumă: pentru că numărul academicienilor 

din familia Moisil ajunsese în 1964 atât de mare, fuseseră porecliţi 

„clanul Moisililor“. Mintea lui sclipitoare avea, la origini, destul de multe rădăcini ramificate. Să 

privim într-un mai scurt arbore genealogic: străbunicul său, Grigore Moisil, era preot şi unul dintre 

întemeietorii liceului din Năsăud. „Dacă vrei să-ţi spun un detaliu destul de bizar, el, Grigore 

Moisil, şi cu mine, ne-am născut amândoi tot la 10 ianuarie, dar, bineînţeles în alt an“, povestea 

Grigore Moisil într-un interviu la Studioul Alexandru Sahia. 

Grigore Moisil, „Grigi”, cum îl alinta mama lui, se dovedeşte foarte repede a fi un copil de o 

inteligenţă neobişnuită, de o curiozitate niciodată satisfăcută. Ambii părinţi, dar mai ales mama, s-

au ocupat de la început de orientarea copilului lor mai mare. Mama l-a învăţat pe copil întâi să 

socotească, apoi să citească şi să scrie: „Şi mama, ca şi tata”, spune Grigore Moisil în 1969, 

„profesori fiind, ştiau că materia de învăţătură de care se loveşte elevul şi care poate să-i faciliteze 

libera alegere a meseriei este matematica: „Demult, demult, eram mic. Nu ştiam că mama fusese şi 

ea mică. N-a început prin a mă învăţa să scriu sau să citesc, ci să socotesc. Voia să mă facă să nu-mi 

mai fie teamă de matematică. După ce mă-nvăţase să socotesc de la 1 până la 10, a sărit. (...) Regula 

de trei simplă a ştiut să mă facă s-o inventez. Apoi a început calculul mintal“, povestea Grigore 

Moisil în revista „Femeia“ din anul 1954. Exista pe atunci o reţinere fără de matematică, a foarte 

multor elevi. „Mama, mai ales, a încercat să mă facă să înţeleg mai întâi matematica, gândirea 

matematică, şi să mă facă să cred că matematica nu e grea.“.  

De ce să fie stranie curiozitatea unui copil, chiar dacă uneori îşi exaspera mama cu întrebări? Cum 

poate un băiaţel să prefere cărţile cu poze în locul suitului în pom? Prin ochii lui Gheorghe, fratele 

său mai mic, era de neînţeles cum Grigri stătea să citească noaptea, atât de captivat, o carte despre 

împăiatul păsărilor. Sora lui, Florica, ajunsese chiar să se teamă de el, şi nu din cauza celor trei ani 

care-i despărţeau, ci de inteligenţa lui, care-i depăşea cu mult vârsta. 
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Tatăl său, Constantin Moisil, era profesor de istorie, numismat român, directorul Cabinetului 

Numismatic al Academiei. De la el se spune c-ar fi moştenit Grigri umorul. Viorica Moisil 

povestea, în cartea „Grigore Moisil, un profesor NU ca oricare altul“, că în 1944, în plin 

bombardament aerian asupra Bucureştiului, tatăl lui Moisil stătea în pivniţa casei cu o carte. Întrebat 

ce citeşte, a răspuns flegmatic: „Un roman poliţist. Caut senzaţii tari“. Umor avea şi mama lui, 

Elena. „Mica“, aşa cum o alinta Grigri, lucra ca învăţătoare şi era „o femeie deosebit de deşteaptă, 

cu un spirit viu şi dinamică“.  

Grigore Moisil este primul copil al cuplului Constantin şi Elena Moisil, născut la Tulcea, familia a 

mai avut un copil înainte, dar a murit la 2 ani de pneumonie. Matematicianul a avut trei fraţi: pe 

Florica, mama profesoarei de istorie Zoe Petre, Ioan şi Gheorghe, profesori, academicieni şi ei. O 

familie prea ca la carte.  

La 14 ani, Grigore Moisil este acelaşi elev silitor, conştiincios, participant la toate activităţile extra-

şcolare. Ia premiul I cu cunună, ţine conferinţe, recită versuri la serbările liceului şi şedinţele 

societăţii, continuă să-şi scrie jurnalul.  

1922-1923 este un an care marchează viaţa lui Grigore Moisil; publică în „Gazeta Matematică” 

primul său articol original de matematică: „Teoreme asupra triunghiului”. Matematica nu este una 

din multiplele pasiuni trecătoare ale adolescentului, ci un joc al spiritului la care el, după o plimbare 

sau o întâlnire cu o fată, revine permanent. Pasiune dominantă a lui Grigore Moisil până la sfârşitul 

vieţii. 

În vara anului 1923, Grigore Moisil dă un examen particular de clasa a VIII-a la Liceul Ortodox din 

Bucureşti. Este absolvent. Atunci ca şi acum se punea problema alegerii meseriei. „Pe vremea mea, 

cine era bun la matematici, trebuia sa devină inginer. Eu am terminat liceul cu un an mai devreme 

decât se obişnuia. M-am înscris la facultate, la matematici. În toamna următoare am dat examen la 

politehnica, am intrat, dar nu chiar cel dintâi, al patrulea”. 

Mai întâi, Grigore Moisil se duce la şcoala primară la Bucureşti, face câţiva ani de liceu la Vaslui şi 

apoi în Bucureşti, la Liceul „Spiru Haret“. În anul 1924, intră ca student la Politehnică, secţia 

Construcţii, dar o chemare mai puternică îl îndrepta spre Facultatea de Matematică, unde îi are ca 

profesori pe Dimitrie Pompeiu – mentorul său, Gheorghe Ţiţeica, Traian Lalescu, Anton Davidoglu. 

Interesul pentru matematică devine prioritar, astfel că în anul 1929 părăseşte Politehnica, deşi 

trecuse deja toate examenele din primii trei ani. În acelaşi an îşi susţine teza de doctorat, Mecanica 

analiticã a sistemelor continue, în faţa unei comisii conduse de Gheorghe Ţiţeica şi având ca 

membri pe Dimitrie Pompeiu şi pe Anton Davidoglu. Această teză este publicată tot în 1929 la Paris 

şi va fi apreciată de savanţii Vito Volterra, T. Levi-Civita, Paul Lévy. 

În 1930 pleacă la Paris, unde studiază la Sorbona cu mari matematicieni şi participă intens la viaţa 

ştiinţifică. În anul 1931 susţine examenul de docenţă, şi este numit conferenţiar la Facultatea de 

Matematică din Iaşi. Pleacă în concediu cu o bursă de studii Rockefeller la Roma. 

În 1932 se reîntoarce şi se stabileşte timp de 10 ani în Iaşi, legat în mod deosebit de profesorul 

Alexandru Myller şi de Biblioteca Seminarului Matematic,  dar trăieşte acolo câteva momente 

unice. Închipuiţi-vi-l pe profesorul Moisil, la masa restaurantului Corso din centrul Iaşiului, 

ascultând o orchestră care-i cânta un vals compus de el! Partitura există şi astăzi. O strofă: „Un 

cântec vechi şi trist / cântat doar în surdină / Pe-o veche mandolină / De un bătrân artist“.  
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Această perioadă a fost de mare importanţă pentru creaţia sa ştiinţifică şi pentru desăvârşirea 

personalităţii sale. La vârsta de 26 de ani, deci foarte tânăr, a găsit o atmosferă intelectuală de mare 

cultură: „La Iaşi era o extraordinară densitate de oameni deştepţi pe metru pătrat" spunea el; a dat 

peste matematicieni de o mare valoare ştiinţifică şi spirituală, peste o bibliotecă matematică 

excepţional de bine dotată cu cărţi şi reviste de specialitate. Grigore Moisil a fost timp de 41 de ani 

profesor, meserie pe care a iubit-o atât de mult şi pentru care era dotat de la natura: „Fără îndoială 

mi-a plăcut să fiu profesor. Nu ştiu dacă asta se datorează faptului că în familia mea sunt mulţi 

profesori. Este incontestabil ca timpul pe care-l petrec azi făcând lecţiile, pregătindu-le, discutând 

cu studenţii mei sau ai altora, e un timp care-mi face multă bucurie.” 

Tot în aceşti ani se îndrăgosteşte de Viorica Constante, sora Lenei Constante, o artistă plastică şi o 

folcloristă celebră, pe care o ia de soţie. Îi scrie zilnic scrisori de dragoste, scurte pasaje fiind redate 

în cartea Vioricăi Moisil. „Dragostea mea, uneori am impresia că viaţa mea, gândurile mele, 

prietenii mei, viziunea lumii, tot ceea ce constituie o reacţie faţă de exterior (aştept să văd dacă 

răsfrângeri mai înăuntru, în ceea ce e numai al meu, în ceea ce constituie o evoluţie a mea ca 

matematician vor fi ecouri de schimbări – eu o cred) e în istoria mea împărţit în două: înainte şi 

după ce te-am văzut.“ Grigore Moisil, academician, romantic. 

În perioada ieşeană realizează o operă bogată, cu idei novatoare în care se întrezăreşte concepţia lui 

despre matematică şi tehnica lui de mânuire a instrumentului matematic, făcând apropieri între idei 

foarte îndepărtate, utilizând noţiuni din domenii complet deosebite. 

Ţine primul curs de algebră modernă din România, “Logica şi teoria demonstraţiei“. În paralel 

începe un şir de lucrări despre logicile matematicianului Lukasiewicz. A introdus algebrele numite 

de el Lukasiewicz trivalente şi polivalente (numite astăzi algebre Lukasiewicz-Moisil) şi le-a 

întrebuinţat în logica şi în studiul circuitelor de comutaţie. A avut contribuţii valoroase în domeniul 

teoriei algebrice a mecanismelor automate. Publică lucrări de mecanică, analiză matematică, 

geometrie, algebră şi logică matematică. A extins în spaţiul cu mai multe dimensiuni derivata 

areolară a lui Pompeiu şi a studiat funcţiile monogene de o variabilă hipercomplexă, cu aplicaţii la 

mecanică. 

Îi sunt tot mai des apreciate şi recunoscute 

cercetările ştiinţifice şi calităţile profesorale, iar 

numele său devine deja un ecou strident în ţară şi  în 

străinătate. Drept care, după Al Doilea Război 

Mondial, guvernul comunist îl numeşte ambasador 

al României la Ankara, unde stă doi ani. 

După al doilea război mondial, guvernul comunist l-

a numit în 1946 ambasador al României la Ankara. 

A fost laureat al Premiului de Stat al Republicii 

Populare Române și i s-a decernat în 1964, prin 

decret al Consiliului de Stat, titlul ”Om de știință 

emerit”. 

În 1949 este ales preşedinte al Societăţii de Matematică din ţară, post onorific pe care-l va ocupa 

toată viaţa. Din 1955 călătoreşte mult, fapt ce îi conferea o deosebită plăcere. Ia parte la congrese de 

matematică pură, de matematică aplicată, automatică, filozofia ştiinţei, ţine conferinţe în toate ţările 

Europei, în America şi Japonia. În perioada 1963-1973, Grigore Moisil îşi continuă munca de 
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savant cercetător. Lupta pentru introducerea informaticii în licee, facultăţi, pentru înfiinţarea 

cursurilor post-liceale, post-universitare, şcoala permanentă, reciclare, diplome cu caracter mixt. 

Aplicaţiile matematice în ştiinţele umaniste, în istorie, arheologie, muzică, grafică, ca şi medicina şi 

pedagogie stârnesc imaginaţia creatoare a lui Grigore Moisil şi, ca urmare a interesului, crescând, al 

nematematicienilor pentru matematica, acesta începe în 1970 un şir de lecţii intitulate „Matematica 

pentru ştiinţele umaniste” la laboratorul de semiotică al Facultăţii de Filologie din Bucureşti. Ca o 

consecinţă a vastei sale activităţi pe tărâmul ştiinţei este cunoscut şi apreciat în ţară şi în străinătate, 

unde i se decern distiincţii. 

Viaţa sa dedicată matematicii şi informaticii l-a consacrat ca un extraordinar om de ştiinţă şi 

profesor. Era înzestrat cu un deosebit simţ al umorului. Există multe vorbe de duh şi anecdote cu 

Moisil. Multe se găsesc în cărţile pe care le-a scris, sau în cele care s-au scris despre el. În mijlocul 

cărţilor, se desfăşură viaţa de toate zilele a profesorului Moisil. Casa din strada armenească nr. 14, 

locuită de el timp de 28 de ani, era înţesată de ele, dar şi de dosare, manuscrise, extrase, fişe, reviste, 

aşezate în biblioteci şi pe birou, împrăştiate pe toate mesele, uneori pe scaunele şi canapele casei. 

Nimeni nu avea voie să se atingă de ele. Profesorul era singurul care ştia ordinea în care le aşezase 

şi găsea în ceea ce unui străin i se putea părea dezordine sau haos, orice fiţuică de care avea nevoie. 

Iubea cărţile, dar nu ca un bibliofil sau colecţionar ci pentru conţinutul lor de idei şi spirit. Se purta 

cu ele cu deosebit respect, nu le îndoia, nu le sublinia, nu le însemna. Umbla domol, cu paşi 

mărunţi, aproape târşiţi. Pe stradă, când se plimba, îşi ţinea mâinile împreună la spate, obicei pe 

care şi-l formase de tânăr. Era de o extremă meticulozitate în redactarea tuturor articolelor. 

„Fantezia temei nu lăsa loc la Moisil pentru inacurateţea redacţiei, exigenţa lui era totală” spunea 

fostul său student,  academicianul Mircea Maliţa. Grigore Moisil a fost un dezinteresat. N-a muncit 

niciodată de dragul banilor. Învăţa tineretul să nu muncească pentru bani. Pretindea că munca făcută 

din plăcere e mai rentabilă decât cea în scopuri materiale.  

Profesor, pe rând, la Universitaţile din Iaşi şi Bucureşti, membru al Academiei Române, preşedinte 

al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, membru al Academiei din Bologna, al Academiei 

din Palermo, al Institutului Internaţional de Filosofie din Paris, a desfăşurat o neobosită activitate 

didactică şi academică, strălucind pretutindeni prin originalitatea şi dorinţa de a cuceri şi a-i antrena 

pe tineri. Dragostea profesorului Grigore Moisil pentru tineret se datora faptului că el însuşi avea un 

suflet tânăr şi întrecea cu mult, în ceea ce priveşte voiciunea spiritului şi pătrunderea adâncă a 

problemelor discutate, pe cei ce aveau ani mai puţini.  

Se stinge din viaţă în seara zilei de 21 mai 1973 la Ottawa, iar în 1996, primeşte Computer Pioneer 

Award al societăţii IEEE, dar răsplata pentru această viaţă de om cinstit şi muncitor, de cetăţeanul 

cu dragoste de ţară, de luptător pentru mersul ei înainte, Grigore Moisil a avut-o chiar în timpul 

vieţii sale, şcolile sale au rodit, elevii lui sunt profesori la rândul lor, mulţi îi continuă cercetările. 

Bbliografie: http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/grigore-constantin-moisil/; 

http://adevarul.ro/educatie/universitar/grigore-moisil-profesorul-care-matematica-era-pasionat-

matematica-1_53db5c270d133766a8eba0ed/index.html; 

http://www.descopera.ro/cultura/12654476-grigore-moisil-savantul-plin-de-umor-care-a-pus-

bazele-informaticii-romanesti.  

 

 

 

http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/grigore-constantin-moisil/
http://adevarul.ro/educatie/universitar/grigore-moisil-profesorul-care-matematica-era-pasionat-matematica-1_53db5c270d133766a8eba0ed/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/grigore-moisil-profesorul-care-matematica-era-pasionat-matematica-1_53db5c270d133766a8eba0ed/index.html
http://www.descopera.ro/cultura/12654476-grigore-moisil-savantul-plin-de-umor-care-a-pus-bazele-informaticii-romanesti
http://www.descopera.ro/cultura/12654476-grigore-moisil-savantul-plin-de-umor-care-a-pus-bazele-informaticii-romanesti
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O GÂNDIRE MATEMATICĂ 

  
Elev: Aldea Florin, clasa a VI-a  
Şcoala Gimnazială „Raraeş Vodă” Ploieşti 
Prof. Îndrumător: Dumitrache Ion    

 

    1. Experimente de probabilitate 

 Învârtirea roții unei rulete este un experiment ale cărui 

evenimente generate pot fi apariția unui anumit număr, a unei anumite 

culori sau a unei anumite proprietăți a numerelor (mic, mare, par, 

impar, dintr-o anumită coloană, etc.). Mulțimea rezultatelor posibile 

atașată experimentului de învârtire a roții ruletei este mulțimea 

numerelor afișate pe ruleta: {1, 2, 3, ..., 36, 0, 00} pentru ruleta 

americană sau {1, 2, 3, ..., 36, 0} pentru ruleta europeană. Acestea 

sunt numerele înscrise pe roata ruletei și pe masa de joc. 

Evenimentul aparitia unui număr roșueste reprezentat de mulțimea 

{1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36}. 

 

    2. Șanse de câștig 

 Dintr-o urnã care contine 49 de bile, numerotate de la 1 la 49, 

toate identice ca formã, dimensiune si greutate, se extrag pe rând, fãrã 

repunere, un numãr de 6 bile, formând asa numita extragere. Notând 

simbolic aceste sase numere cu N1, N2, N3, N4, N5, N6 o extragere aratã 

astfel: 

Extragere: N1 N2 N3 N4 N5 N6  

O variantã de joc se considerã a fi orice set de 6 numere distincte de la 

1 la 49, înscrisã pe un buletin oficial de joc si achitatã integral înaintea tragerii. O variantã de joc se 

numeste varianta câstigãtoare dacã cel putin patru numere ale ei au apãrut printre cele 6 care 

formeazã extragerea. 

Orice variantã câstigãtoare primeste drept recompensã o anumitã sumã de bani, sumã a cãrei 

mãrime este dependentã de de elemente precum: 

 categoria de câstig realizatã 

 fondul de câstiguri (F) si procentul de repartizare a acestuia la categoria la care s-a 

realizat câstigul 

 numãrul de variante câstigãtoare la aceeasi categorie. 

În cazul jocului LOTO «6 din 49» premiile sunt atribuite pe 3 categorii distincte, dupã cum 

urmeazã: 

 Categoria I: "6 din 6", adicã toate cele 6 numere ale unei variante de joc sunt câstigãtoare 

 Categoria a II-a: "5 din 6", adicã 5 numere din cele 6 jucate într-o variantã de joc sunt 

câstigãtoare 
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 Categoria a III-a: "4 din 6", adicã 4 numere din cele 6 jucate într-o variantã de joc sunt 

câstigãtoare. 

Prima întrebare pe care ne-o punem se referã la probabilitãtile ca o variantã de joc oarecare sã 

obtinã un câstig la una din cele trei categorii. Precizãm cã probabilitãtile cu care vom opera aici vor 

fi calculate, în marea lor majoritate, cu 8 zecimale exacte, pentru a atinge complet cifrele 

semnificative ale celor mai mici numere zecimale de acest tip sipentru a da calculului o precizie 

adecvatã. 

Cu ajutorul schemei bilei neîntoarse, un câstig de categoria întâi se poate obtine cu probabilitatea: 

 

   3. Matematica în bucătărie 

 Iată câteva proporţii pentru preparate de bază. Pornind de la 

ele poţi încerca o mulţime de gusturi şi preparate noi.  

 Pâine: 5 părţi apă/3 părţi făină. Adică, la 500ml apă 

foloseşti 300g făină. Va trebui să adaugi sare cât 2% din cantitatea 

de făină şi drojdie/praf de copt sau orice alt agent de crestre în 

funcţie de pâinea pe care o faci. Vei avea nevoie de1 linguriţă de 

drojdie pentru fiecare 500g făină.  

 Aluat de tartă/plăcintă: 3 părţi făină/ 2 părţi gasime/ 1 parte apă. Singurele reguli importante: 

grăsimea trebuie să fie foarte rece, iar aluatul trebuie lucrat cât mai puţin.  

 Aluat de paste: 3 părţi făină/ 2 părţi ou. Cântăreşte oul ca să poţi echivala părţile de făină 

necesare. Dacă ai 100g ou vei folosi 150g făină. Poţi ţine cont şi de faptul că porţia pentru o 

persoană se face dintr-un ou. 

 Biscuiţi: 3 părţi făină/ 2 părţi grăsime/ 1 parte zahăr. Este reţeta care se aplică la biscuiţii 

simpli, dulci. În funcţie de alte adaosuri cum ar fi ciocolată, atunci zahărul va fi redus. 

 Clătite: 1 parte lichid/ 1 parte ou/ 0.5 părţi făină. Poţi adăuga în compoziţia de clătite orice 

îţi doreşti: arome, mirodenii. 

 Pandişpan/ blat prăjitură sau tort: 1 parte făină/ 1 parte grăsime/ 1 parte ou/ 1 parte zahăr. 

Felul în care combini ingredientele poate avea rezultate diferite.  

 Brioşe/ muffins: 2 părţi făină/1 parte grăsime/ 2 părţi lichid/ 1 parte ou. La toate acestea se 

adaugă praf de copt sau bicarbonat.  
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AFLAREA RĂDĂCINILOR COMUNE A DOUĂ 

ECUAŢII  DE GRADUL DOI CU O SINGURĂ 

NECUNOSCUTĂ 

 

Elevi:  Băbăruș Ioana, Geană Simona 

Şcoala: C.N. Al. I. Cuza - Ploiești 
Profesor îndrumător: Isofache Cătălina 

 

 Avem în vedere ecuaţiile de forma ax
2 

+ bx + c = 0, coeficienţii a, b, c, aparţinȃnd uneia din 

mulţimile Z, Q sau R și x ≠ 0.  

 În cazul ecuaţiilor  cu coeficienţi numerici, rezolvarea problemei este imediată. În cazul 

ecuaţiilor: 

  a1x
2 

+ b1x + c1 = 0, a2x
2 

+ b2x + c2 = 0,                                             (1) 

cu coeficienți parametrici,  prin eliminarea lui x între acestea, se obține condiția necesară și 

suficientă: 

  (a1b2 – b1a2)(b1c2 – c1b2) – (a1c2 – c1a2)
2 = 0. 

pentru ca ecuațiile să admită  cel puțin o rădăcină comună. În practică acest procedeu ni se pare 

oarecum anevoios. Propunem ca problema să fie rezolvată considerȃnd ecuațiile (1)  ca formȃnd un 

sistem ale căror necunoscute sunt parametrul sau parametrii ce intervin în problemă și rădăcina 

comună. 

 Exemplul nr. 1:  Să se determine m   R, știind că ecuațiile : (m – 1)x
2
 + (m + 2)x – 3m = 0 

și  (m + 1)x
2
 - (m + 2)x + m = 0 admit cel puțin o rădăcină comună in R. 

 Rezultă că trebuie să determinăm soluțiile (m ; x)   R
2
 ale sistemului format din cele două 

ecuații. Adunȃnd aceste ecuații, deducem  m( x
2 

– 1) = 0. 

 Va trebui deci să rezolvăm sistemul: 

 (m + 1) x
2 

– (m + 2) x + m = 0, 

 m (x
2
 – 1) = 0, 

 

 Obținem soluțiile (0 ; 0), (0 ; 2), (1 ; 1), (-1 ; -1). Deci pentru m = 0, ecuațiile au rădăcină 

comună x = 1 și pentru m = -1  ecuațiile au rădăcină comună x = -1. 

 

 

 

 Exemplul nr. 2: Să se stabilească pentru ce valori ale lui m   R, ecuațiile : 

                           (5m + 4)x
2
 – 6x + (m-4) =0 ; (m + 1)x

2
 – (m+2)x +m = 0, 
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admit o singură rădăcină comună in R. 

 Din ecuația a doua, a sistemului alcătuit de cele două ecuații, deducem: 

                       

   
       

       
                                                                                ( 2 ) 

 

 Substituind m în prima ecuație a sistemului, obținem  x
4
 – 5x

2
 + 4 = 0 ↔  

(x + 2) (x+ 1) (x – 1) (x – 2) = 0, deci x = -2 sau x = -1, sau x = 1 sau x = 6. 

 Înlocuind în ( 2 ) valorile obținute pentru  x, rezultă că soluțiile (m ; x) ale sistemului sunt: 

 ( - 
 

 
 ; -2 ),  ( -1; -1) , ( 1; 1) , ( 0; 2). 

 Rezultă că pentru m luȃnd valorile  - 
 

 
 , -1 , 1 sau 0, ecuațiile admit ca rădăcină comună 

respectiv pe -2, -1, 1 , 2. Facem în plus observația că din rezolvarea problemei rezultă că nu există 

valori ale lui m pentru care ecuațiile din enunț să admită ambele rădăcini comune. 

 

 Exemplul nr. 3: Dacă m , p, q  sunt parametrii reali, să se stabilească in ce condiții 

următoarele ecuații admit cel puțin o rădăcină comună. 

 (3mp + m + 2p) x
2
 – 3px – (m + 2p) = 0 

 (m + 2q + 1)x
2
 – (m + 3q + 2)x + (3mq + m – 2q) = 0. 

 Eliminȃnd m între cele două ecuații se obține ecuația: 

 (x + 1)(x – 1)(x – 2)[(6pq + p + 2q + 1)x + (3pq + p + q)] = 0, de unde deducem x = -1  

sau x = 1 sau x = 2 sau x =  
          

          
 . Înlocuind, pe rȃnd, valorile lui x în una din ecuațiile 

inițiale obținem răspunsul: 

 x = -1 este rădăcină comună dacă m = -1 sau p = q + 1 = 0; 

 x = 1 este rădăcină comună dacă m = 1 sau p = 3q + 1 = 0; 

 x = 2 este rădăcină comună dacă m = 0 sau 4p = q  = -1; 

 x =  
          

          
 este rădăcină comună dacă m = 

                     

                                              
. 

S-a presupus că sunt îndeplinite condițiile de existență pentru numerele care intervin în ultimul caz. 

 

 

  

 Exemplul nr. 4:  Ecuațiile  x
2
 +

 
p1x + q1 = 0,  x

2
 + p2x + q2 = 0 admit o singură rădăcină 

comună x0. Să se formeze ecuația de gradul doi ale cărei rădăcini sunt rădăcinile necomune x1 , 

respectiv x2  ale celor două ecuații. 

 Pentru rezolvare să observăm ca avem: 
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 x0
2
 +

 
p1x0 + q1 = 0, x0

2
 +

 
p2x0 + q2 = 0 , de unde , prin scădere deducem: (p1 – p2)x0 = q2 – q1. 

 Dacă p1  =  p2   și  q1  ≠  q2 , ecuațiile nu au rădăcini comune, iar dacă p1  =  p2   si  q1  =  q2 , ecuațiile 

au ambele rădăcini comune. Deci pentru ca problema să aibă soluții este necesar ca p1  ≠  p2.  În acest 

caz: 

    
      

      
;  x1 x0 = q1 ; x2 x0 = q2.       ( 3 )  

 În fine , dacă x0 = 0, obținem q1  =  q2 = 0 , deci x1 = - p1, x2 = - p2  și  ecuația cerută este  

x
2
 +

 
(p1 + p2)x +  p1 p2= 0. De asemenea, ipoteza q1  =  q2  conduce la x0  = 0, deci q1  =  q2 = 0. 

 Vom presupune deci p1  ≠  p2 și cel puțin unul din numerele q1 , q2  nenul. 

 Din relațiile (3), deducem:      
          

      
;     

          

      
, ecuația de gradul doi cu 

rădăcinile x1 si x2  fiind: 

 (q1  -  q2)
2
 x

2
 +

 
(p1 – p2) (q1 

2
 -  q2

2
)x + q1 q2 (p1 – p2)

2 
= 0. 

 

 Exemplul nr. 5: Dacă p, q    să se determine în ce condiții ecuațiile : 

 (p + 1)x
2
 + (2p+1)x – 2 = 0 

 2x
2
 + (q+4)x + 2q = 0, admit aceleași rădăcini. 

 Datorită observației anterioare putem scrie  
     

 
 = 

      

   
 = 

  

 
 și suntem conduși la unica 

condiție  q(p+1) = -2.  

 Deoarece p și q sunt numere întregi deducem p+1   {-2; -1; 1; 2}, deci p   {-3; -2; 1; 0}. 

Obţinem astfel soluțiile : 

 (p1 = -3; q1 = 1) ; (p2 = -2; q2 = 2) ; (p3 = 1; q3 = -1) ; (p4 = -0; q4 = -2).  

 

Bibliografie: Eremia Georgescu – Buzău, Eugen Onofraș - Metode de rezolvare a problemelor de 

matematică în liceu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983. 
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MATEMATICA ŞI MUZICA 
 
Elev: Bornaz Alexandru Ştefan, Clasa a VII-a 
Şcoala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău 
Profesor îndrumător:  Ignătescu Viorel 

 

 Cunoaştem faptul că muzica, arta care exprimă cu ajutorul sunetelor sentimente şi stări 

psihice, sunete combinate melodios şi armonic spre a fi plăcute auzului, a apărut de timpuriu în 

istoria umanităţii. De muzică a dispus omul înainte de a articula cuvinte, cu siguranţă încă din epoca 

neolitică.  

 Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 

de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 

de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. Un citat celebru afirmă că „Matematica este muzica raţiunii.”  Dar oare 

ce au în comun aceste două ştiinţe şi arte?  

 Pitagora, cunoscut pentru teorema ce îi poartă numele, a fost primul om ce a legat muzica de 

matematică. Pentru Pitagora, tot ce se întâmpla în natură putea fi exprimat în fracţii, inclusiv 

muzica. Cu ajutorul fracţiilor, el a calculat distanţa dintre frecvenţele notelor, a analizat vibraţiile 

corzilor de diferite lungimi şi astfel a ajuns să lege numerele de muzică.  

  Legenda spune că în timp ce trecea pe lângă o fierărie a observat că sunetele emise de 

lovirea unei nicovale au armonie. Neputându-şi astâmpăra curiozitatea ştiinţifică l-a vizitat pe fierar 

şi i-a studiat uneltele. Lovindu-le de nicovală a descoperit că sculele produc sunete diferite în 

funcţie de greutatea pe care o au. Curând şi-a dat seama că uneltele metalice erau simple proporţii 

ale celorlalte ustensile. Una putea avea jumătate din mărimea nicovalei, alta putea avea doar 2/3 

ş.a.m.d.  

 Pitagora, s-a servit de un instrument numit monocord (cu o singura coardă vibrantă), care 

este analog cu sonometrul muzical, constatând că atunci când vibrează împreună două coarde, 

dintre care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se aud două sunete, coarda mai scurtă dând 

sunetul cel mai înalt. Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurtă este în octavă faţă de sunetul cel 

mai de jos produs de coarda dublă. Prin urmare, dacă cele două coarde au raportul lungimilor lor 

1/2, raportul frecvenţelor sunetelor emise este 2/1, adică rapoartele lungimilor şi ale frecvenţelor 

sunt inverse unul altuia. Tot Pitagora a constatat că dacă lungimile coardelor sunt în raportul 3/2, 

sunetele ce se aud formeaza intervalul muzical numit cvintă; iar raportul 4/3 dă intervalul numit 

cvartă. În felul acesta evaluarea simpla şi precisă în rapoarte de numere întregi ale celor trei 

intervale consonante octava, cvinta şi cvarta perfectă a constituit baza sistemului muzical (terţa a 

fost utilizată în muzică mult mai tarziu, în anul 1482). Precizându-se acestre trei intervale de baza 

de către Pitagora, s-a putut fixa ulterior scara (gama) diatonică greacă, „Scara lui Pitagora”, ale 

cărei sunete au fost numite ulterior: do, re, mi, fa, sol, la, si, do.  

 Prin urmare, Pitagora şi discipolii săi şi-au dat seama că în succesiunea sunetelor muzicale 

intervin rapoarte constituite din numere intregi ca 1, 2, 3, 4. 

 Mai târziu, s-a văzut că dacă vom considera egala cu unitatea lungimea sonometrului care 

produce pe do, lungimile pentru celelalte note sunt mai mici decât 1, dar totdeauna exprimate prin 
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numere raţionale ca rapoarte de numere intregi. Şi anume, s-a găsit că pentru scara muzicală a lui 

Pitagora, avem urmatoarea corespondenţă: 

 

Sunetele do re mi fa sol la si do 

Lungimile coardelor 1  

 
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

   

   
 

 

 
 

  

 De precizat ca Pitagora n-a lasat nimic scris în nici un domeniu; totul a ajuns la noi prin 

relatarile discipolilor săi. 

 La fel, s-a demonstrat ulterior că frecvenţele sunetelor în scara lui Pitagora sunt între ele tot 

rapoarte de numere întregi, inverse ale rapoartelor care dau lungimile sonometrelor. Astfel, daca 

vom considera egal cu unitatea numarul de vibraţii pe secundă pentru do de jos, vom avea ca 

rapoarte: 

 

Sunetele do re mi fa sol la si do 

Numarul de vibratii ale coardei 1  

 
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

  

   
 

   

   
 

2 

  

 Gama lui Pitagora, conţinând intervalele muzicale ca unisonul (1), octava (
 

 
), cvinta 

perfecta (
 

 
) şi cvarta perfecta (

 

 
), cuprindea cele mai importante şi mai consonante intervale, 

apreciate placut de urechea omenească. Din acest motiv, cvinta şi cvarta au fost utilizate pentru 

acordarea instrumentelor muzicale din cele mai vechi timpuri. 

Aparând necesitatea polifoniei şi dezvoltându-se scrierea armonică, s-a găsit că dacă în scara 

lui Pitagora, intervalele de la do la mi, fa la la si sol la si se vor restrânge, se va obţine o intonaţie 

mult mai placută, mult mai satisfacatoare. În acest fel, toate terţele majore fa –la –do, sol- si – re, do 

– mi –sol devin terţe majore perfecte în raportul 4 : 5 : 6. Noua scară, dându-se seria sunetelor 

armonice, a fost numita, de aceea, scara scara muzicala naturala. 

 Un interval muzical, distanţa dintre două sunete sau două note muzicale, poate fi reprezentat 

aritmetic prin câtul dintre frecvenţa sunetului muzical mai acut şi frecvenţa sunetului muzical mai 

grav. 

Tonul este intervalul muzical dintre două note consecutive, iar semitonul este intervalul de o 

jumatate de ton, ca de exemplu, între mi şi fa sau si şi do. Prima este intervalul dat de aceeaşi nota 

repetată, de exemplu do1 – do1, distanţa zero dată de aceeaşi treaptă; secunda este distanta dintre 

două sunete alaturate, de exemplu, do –re, mi –fa etc.; terţa este intervalul dintre trei trepte 

consecutive, de exemplu, do – mi, sol – si etc.; cvarta constă din patru trepte, deci intervalul dintre 

sunetele 1 şi 4 (de exemplu do – fa); cvinta constă din cinci trepte, deci intervalul dintre sunetele 1 

şi 5 (de exemplu, do – sol), şi asa mai departe; octava este intervalul dintre prima şi ultima notă cu 

acelaşi nume dintr-o gamă (de exemplu, do- do1). 

 Ludwig van Beethoven, marele compozitor german, a ajuns la batrâneţe total surd. Şi totuşi, 

surd fiind, a compus mai departe multe opere muzicale. Aceasta se datoreşte numai ştiinţei sale în 

domeniul armoniei, armonie strans legată de calculul matematic. 
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În armonie, când este vorba de dublarea sau de suprimarea sunetelor în acorduri, răsturnari 

de acorduri, de întârzieri sau suspensii, anticipaţii, broderii, cadenţe, acorduri de septima dominantă 

sau de nona majoră, alteraţii coborâtoare, acorduri de undecima, modulaţii, imitaţii, progresii 

armonice etc., toate acestea nu se fac oricum, ci dupa anumite reguli bine stabilite şi precis 

respectate de compozitori; dar regulile acestea înseamna calcul matematic. Şi tot astfel fuga în 

muzica, adică lucrarea polifonică în care are loc repetarea imitativa a unuia sau două subiecte după 

un anumit plan tonal-armonic, atât de întâlnita la Bach şi Handel, nu se întocmeste oricum, ci tot 

după reguli matematice, pe care compozitorii trebuie să le stapânească aproape intuitiv. 

 

 

Numai matematica singură însă nu este capabilă să explice totul în muzică. Nu se va ajunge 

niciodată să se scrie muzică cu ajutorul simbolismului matematic ca, de exemplu, muzica în ecuaţii. 

Dar muzica poate fi tratată prin mijlocirea matematicii, aceasta dându-i un fundament solid de mare 

profunzime. În sprijinul acestei idei, calculatoarele pot fi folosite la mecanizarea orchestratiilor 

compozitiilor muzicale. În scrierea programelor, intervin legile armoniei. 

 Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete. Trăsăturile cele mai 

importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un 

picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care ne place. Aici, tempo-ul şi 

măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura 

dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt 

accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte 

măsuri chiar mai complicate. 

 Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este 

mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. De exemplu, cu cât o coardă de chitară 

este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul obţinut este mai ascuţit. În funcţie de 

înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite do, re, mi, fa, sol, la, si şi organizate în game. Pe 

claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor game, unde clapele albe reprezinta notele 

de mai sus, iar cele negre reprezintă sunete care se află ca tonalitate undeva la jumătate între notele 

vecine. 
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 Deasemenea, gamele şi intervalele muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni 

matematice elementare cum ar fi şirurile, intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la claviatura 

unui pian, observăm că notele clapelor albe se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare 

notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un şir de numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 7. 

 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. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor 

notelor din fiecare măsură trebuie să fie de trei pătrimi (măsurile sunt separate între ele prin bare 

verticale): 

 

 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. 

 Mulţi matematicieni cunoscuţi au cântat la un instrument muzical: Max Planck – pianist, 

Richard Feynman – la bongo, Albert Einstein – violonist, De Morgan – flautist, Grassman – pianist 

şi compozitor şi mulţi alţii. Lagrange a mărturisit că i-a plăcut îndeosebi muzica, deoarece la fiecare 

a patra măsură, putea să se detaşeze de mediul înconjurător şi să rezolve probleme matematice 

complexe. 

 Filosoful şi matematicianul german Gottfried Leibniz spunea că „muzica este plăcerea pe 

care omul o experimentează datorită socotitului fără a fi însă conştient că socoteşte.” 

 

Bibliografie: 
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MATEMATICA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 

 

Elev: Enică Raul, clasa a VII-a, 

Școala G. E. Palade Buzău,  
Profesor coordonator Viorel Ignătescu 

  

Matematica... materia ce a dat, dă și va da în continuare mari bătăi de cap tuturor elevilor. 

Mulți copii se luptă pentru a avea o medie cât mai bună, pentru a-i mulțumi pe părinții lor, dar mulți 

nu înțeleg de ce este așa de importantă matematica în viața unui om ajuns la maturitate. Până acum 

câteva săptămâni pot sa spun ca nici eu nu înțelegeam de ce trebuie să îmi bat capu‟ să învăț tot 

felul de teoreme, definiții, formule, etc. Pe lângă faptul că ne trebuie pentru a da la un liceu bun, 

facultate, mai apoi să ne specializăm pe un anumit domeniu ce implică matematica, aceasta ne ajută 

să ne dezvoltăm noi, ca persoane, ca mentalitate, ne dezvoltă unele trăsături cum ar fi: intuiția, 

rigurozitatea, calmul, dar și spiritul de observație. 

 Nu m-aș fi așteptat, dar totuși am înțeles ca matematica nu este chiar așa nefolositoare, ci în 

unele cazuri poate salva o situație de impas. Domnul profesor de matematică ne-a propus o 

culegere, care pe lângă multele exerciții pe care vrând, nevrând trebuie să le facem sunt si exerciții 

intitulate „probleme din viața cotidiana”. Cu ajutorul acestora mi-am dat seama de utilitatea 

matematicii. Ca exemplu, ne gândim când mergem la cumpărături și din greșeală vânzătoarea ne da 

rest mai puțin. Cu ajutorul unui ”calcul academic” putem calcula rapid și spune ca este greșit cum a 

calculat. Să ne mai gândim si când trebuie sa aflam aria, perimetrul unui teren, chiar dacă asta se 

întâmplă mai mult pe la ogrăzi, ferme, etc. Sunt calcule simple pe care oricare le-ar putea face dacă 

ar fi puțin atent la orele de matematică. Am mai putea spune si despre calcularea lungimii unui 

traseu stiind cât timp si viteza necesară pentru parcurgerea acestuia. Exemplele ar putea continua, 

dar nu vreau s-o lungesc prea mult pe acest subiect. 

 În ziua de azi, angajatorii caută oameni ce au cât mai multe studii și pe care se pot bizui că 

se pot descurca într-o anumită afacere. Încet, încet încep sa apară cât mai multe locuri de muncă ce 

se bazează pe tehnologie. Toate acestea, fie ca este vorba de un programator sau un inginer, toate au 

la baza lor matematica și niște studii superioare. Aceste studii superioare înseamnă sa suporți 

materia foarte grea din toate cele 12 clase plus anii de facultate, dar la sfârșitul acestor ani de 

pregătire poți ajunge la visul pentru care ai muncit atâția ani.  

 În concluzie matematica este și va fi cea mai importantă dintre științe care ajută la 

dezvoltarea omenirii. 
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MATEMATICS MEMORY 

 

Elevi: Bâlc Daniel și Oprițoiu Robert Claudiu, Clasa a –XI a 
Liceul Teoretic „Constantin Noica“ Sibiu, Structura Liceul Teologic „Betania” 
Profesor îndrumător: Cautnic Carmen Daniela 

 

Mă numesc Dekimasu Hino (Dekimasu= “o poți face”, japoneză ) și mă consider un mare 

matematician, deoarece cred în cuvintele “Prin perseverență poți ajunge la excelență”.  

Sunt un proaspăt licean care a terminat o școală gimnazială sătească cu rezultate deosebite. 

De mic mi-am dorit să ajung la Centrul de Excelență. Cu optimism m-am prezentat la admitere. La 

proba orală am avut neplăcuta surpriză de a observa că membrii comisiei mă desconsiderau din 

cauza școlii terminate. Totuși rezultatele mele le-au atras atenția și au fost interesați de modul în 

care am obținut această performanță. 

Eu am început să le povestesc că de la vârsta de 7 ani, îmi ajutam părinții care dețineau un 

magazin alimentar, unde mi-am descoperit vocația. O să rămână vie în memoria mea imaginea 

distribuitorului care m-a încurajat să îmi dezvolt abilitățile mele matematice, întrucât a observat că 

pot efectua în minte calcule matematice dificile.  

Din acea zi am început să acord atenție sporită matematicii și am observat că îmi place din 

ce în ce mai mult acestă materie. Treptat am ajuns să fiu unul dintre cei mai buni matematicieni din 

școală și să am încredere în motto-ul meu “Prin perseverență poți ajunge la excelență“. 

Comisia a fost atât de încântată de trecutul meu și am fost admis la școala mult dorită. Partea 

rea a fost că multi dintre noii mei colegi, veniți de la școli de prestigiu, mă desconsiderau, ei fiind 

convinși că nu voi putea face față la ceea ce va urma. Printre acei colegi care nu ma agreau, datorită 

originilor mele modeste, se afla și o fată pe nume Sumi, care a participat la multe concursuri și 

olimpiade de matematică.  

Cu toate acestea doream să dovedesc  că “prin perseverență poți ajunge la excelență“. Pe 

parcursul anului am început să câștig încrederea colegilor datorită rezultatelor foarte bune obținute 

la evaluări și spre surprinderea mea, multi dintre cei de la școlile de prestigiu, printre care și Sumi, 

au început să scadă în performanță, să se plângă că lecțiile sunt foarte grele și chiar că urăsc 

matematica.  

Spre sfârșitul anului am ajuns deja să meditez o parte din colegii de clasă și la un moment 

dat, chiar Sumi mi-a cerut ajutorul, fiind interesată de tactica pe care o folosesc pentru a înțelege 

tainele matematicii. Povestind mai mult împreună am descoperit cheia succesului meu și a 

insuccesului ei.  

Ea a încercat să învețe mecanic matematica fără să încerce să o înțeleagă, deoarece avea o 

memorie foarte bună. Eu, în schimb, am căutat să nu învăț nimic mecanic și să descopăr și o latură 

practică a cunoștințelor acumulate.  

Astfel, am arătat colegilor o altă față a matematicii, una care nu este întunecată și plină de 

uși închise, ci o matematică care o poți înțelege și care poate fi descifrată foarte simplu. 

Sumi, de altfel,  a început să facă progrese remarcabile și cum era de așteptat  a început să 

mă considere ,,rivalul“ ei, confirmând motto-ul meu “prin perseverență poți ajunge la excelență“. 
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MATEMATICA ÎN ANTICHITATE 
 
Elevi: Constantin Mădălina-Alexandra, Simion Emanuela-Andreea 

Școala Gimnazială ,, Rareș Vodă ,, Ploiești 
Profesor coordonator: Dumitrache Ion 

  Scopul matematicii 

• De-a lungul timpului, oamenii s-au străduit să descopere regulile și modelele lumii 

materiale, să determine calitățile obiectelor, relațiile complexe dintre ei și ceea ce îi 

înconjoară. Pe parcursul a mii de ani, societăți din întreaga lume s-au chinuit să ajungă la o 

singură știință deasupra tuturor celorlalte care să conțină cunoștințele necesare pentru a 

explica lumea în care trăiesc. Această știință este MATEMATICA. 

  Cum a apărut matematica? 

• Unul dintre motivele pentru care a apărut matematica a fost nevoia de a înţelege şi explica 

şabloanele după care se conduce natura. Unele dintre cele mai vechi religve ale matematicii 

pe care o cunoaştem în ziua de astăzi au fost descoperite de-a lungul Nilului. 

• Pentru egipteni, cel mai important eveniment al 

anului era revărsarea Nilului, folosită de 

asemenea ca referinţă a începutului unui nou an. 

Pentru a pune în aplicare un asemenea calendar, 

egiptenii au trebuit să numere zilele dintre două 

inundaţii consecutive şi cele dintre două faze ale 

lunii. 

• Astfel, oamenii au început să numere. 

  Matematica babiloniană 

• Spre deosebire de relicvele sumare lăsate de 

matematica egipteană, cunoştinţele despre 

matematica babiloniană provin din cele 

aproximativ 400 de tăbliţe din argilă, descoperite 

de arheologi începând cu secolul al XIX-lea. Ele 

includeau tabele de înmulţire şi metode de 

rezolvare a ecuaţiilor liniare şi pătratice. Tăbliţa 

babiloniană YBC 7289 dă o aproximare a lui √2 

cu 5 cifre zecimale. 

• Matematicienii babilonieni foloseau 

sistemul numeric cu baza 60 (sexazecimal). Astfel, în zilele noastre, un minut e împărţit în 

60 de secunde, o oră în 60 de minute şi un cerc are 360 de grade, iar secundele şi 

minutele unui grad indică fracţiile acelui grad. 

   Thales din Milet 

• A creat teoreme ce sunt considerate şi astăzi ca fiind pietrele de temelie 

ale matematicii.  Cele mai cunoscute descoperiri ale sale fiind: 

-  un cerc este împărțit în două părți egale de diametru; 
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-  unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale; 

-  unghiurile opuse la vârf sunt egale; 

-  un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente ei; 

-  unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept. 

Pitagora  

• 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). Teorema poate fi scrisă sub 

forma unei relații între cele trei laturi a, b și c, câteodată denumită 

relația lui Pitagora: 

•          unde c reprezintă lungimea ipotenuzei, iar a și b 

lungimile celorlalte două laturi ale triunghiului. 

    Euclid 

• Aproape două secole mai târziu, matematica a cunoscut descoperiri de o majoră importanţă, 

prin lucrările lui Euclid. Originar din Damasc, Euclid a fost un 

matematician grec, care a trăit și predat în Alexandria în Egipt în 

timpul domniei lui Ptolemeu I. Despre viața lui Euclid nu s-au 

păstrat date acurate, însă se spune că viața lui se confundă cu 

opera. Cea mai importantă lucrare a sa este considerată cartea 

“Elementele”, tradusă în peste 300 de limbi, care pune atât bazele 

aritmeticii, cât şi pe cele ale geometriei plane şi spaţiale. Şi 

astăzi, 23 secole mai târziu, se mai continuă tradiția iniţiată de 

Euclid, de a marca sfârșitul unei demonstrații prin expresia 

latină: Quod erat demonstrandum sau Q.E.D., în traducere: Ceea 

ce era de demonstrat. 

Arhimede 

• Deși este privit adesea ca proiectant de dispozitive mecanice, 

Arhimede a adus contribuții importante și în domeniul 

matematicii. Folosind metoda reducerii la absurd, a putut să dea 

răspunsuri, cu un grad de precizie arbitrară la problemele pe 

care le avea, specificând limitele între care se situa rezultatul. 

Tehnica este cunoscută drept metoda epuizării și a fost folosită 

pentru a estima valoarea lui π. Arhimede a ajuns la acest rezultat 

desenând un poligon mare circumscris unui cerc și un poligon 

înscris cercului. Pentru două poligoane de 96 de laturi fiecare, el a calculat lungimile 

laturilor lor și a arătat că valoarea lui π se află între 3
10

⁄71 (aproximativ 3.1408) și 

3
1
⁄7 (aproximativ 3.1429). Valorile obţinute sunt comparabile cu valoarea actuală de 

aproximativ 3,1416. De asemenea, a demonstrat că aria cercului este egală cu raza la pătrat 
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înmulțită cu π. Aceasta a ramas de-a lungul timpului sub denumirea de: proprietatea lui 

Arhimede a numerelor reale. 

Menelaus 

• Menelaus a fos un matematician grec căruia i se 

atribuie rezultate valoroase în domeniul geometriei, 

printre care și teorema ce îi poartă numele.  

• Dacă punctele D , E și F se conțin, respectiv, în 

dreptele B C , C A  și A B ale triunghiului △ A B C , 

rezultă că ele sunt coliniare dacă și numai dacă are loc 

relația: 

 
  

  
 ⋅ 

  

  
  ⋅ 

  

  
  = 1.  

 În particular, din teorema studiată rezultă rapoartele lungimilor: 

 
       

       
  ⋅  

       

       
  
⋅        

       
   = 1 

 

Pappus 

 Pappus a fost unul dintre ultimii 

mari matematicieni greci ai antichității. Contribuțiile sale se înscriu cu 

predilecţie în domeniul geometriei, atribuindu-i-se o teoremă din 

geometria proiectivă. Cea mai cunoscută lucrare a sa a este “Colecţia”, 

un compendiu matematic în opt volume, care acoperă teme variate, 

precum: geometria, matematica recreaţională, poligoane şi poliedre. 

Abordează chiar şi problema duplicării cubului, una dintre cele trei 

celebre probleme nerezolvate ale antichității, probleme de construcție 

geometrică ce trebuia să fie rezolvate doar cu rigla și compasul. 

 

În concluzie... 

• În Evul Mediu, dezvoltarea a fost mai lentă, sporadică şi fără rezultate remarcabile. Unul 

dintre motive ar putea fi faptul că accentul a fost pus pe alte domenii in afara de ştiinţă. 
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SOLOMON MARCUS 
 

 Elev: Zamfir Alexandra 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești 
Profesor îndrumător: Prof. Butac Ecaterina 

 

„Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea 

educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi 

bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă.” – 

Solomon Marcus 

Printre numeroasele personalități culte care au marcat 

diverse domenii științifice se numără și Solomon 

Marcus, acesta este considerat un valoros 

matematician român, de etnie evreiască, care a studiat 

in mod principal matematica, analiza matematică si 

lingvistica computațională dar, care a publicat 

numeroase carți si articole pe diferite subiecte 

culturale din poetică, lingvistică, semitonică, filosofie sau istoria stiinței și a educației. 

Solomon Marcus s-a nascut la data de 1 Martie 1925 in orașul Bacău, județul Bacău. Parinții 

acestuia, Simelia și Alter Gherșin Marcus, au fost croitori neavând in aceste condiții o situație 

financiară foarte bună. Solomon Marcus a trebuit sa invețe să se bazeze pe forțele proprii din cauza 

situației familiale și sociale, a învatat să conviețuiască cu diversele probleme de natură socială cum 

ar fi războiul, antisemitismul si restricțiile de exprimare si gândire. Din cauza situației precare din 

punct de vedere financiar a familiei acesta a început la vârsta de 16-17 ani să ofere meditații elevilor 

mai mici pentru a contribui la întreținerea familiei. Acesta va trece Examenul de Capacitate, dar din 

cauza legilor rasiale va urma un liceu particular, construit ad-hoc pentru persoanele de etnie 

evreiască. La examenul de bacalaureat acesta își va demonstra calitățile si va reuși să fie primul din 

cei 156 de concurenți. Dupa terminarea studiilor la liceul din orașul natal acesta va urma cursurile 

Facultății de Matematică din cadrul Universității București în anul 1944 și va termina în anul 1950 

cu diploma de merit. 

După terminarea studiilor, Solomon Marcus a ales să se dedice învățământului universitar, urcând, 

pe rând toate treptele didactice fiind asistent universitar din 1950 (un an la Politehnica 

bucureșteană, pe lângă profesorul Nicolae Ciorănescu, dar și la facultatea pe care a absolvit-o, la 

cursurile profesorului Miron Nicolescu), lector universitar din 1955, conferențiar universitar din 

1964, ajungând în final în anul 1966 profesor universitar la Facultatea de Matematică din cadrul 

Universității București. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. Desi câștigă dreptul de a 

susține doctoratul fără a fii necesar să aibă sarcini didactice acesta este respins din cauza 

,,dosarului‟‟ părinților săi (de fapt lucra doar tatăl, mama fiind casnică pentru a putea să crească cei 

șase copii din cei opt nascuți, la acea data având deja peste 60 de ani). Mai târziu, însa, apare 

posibilitatea de a susține doctoratul în paralel cu sarcinile profesionale, beneficiind și de sprijinul 

marilor profesori, care mai aveau un cuvânt, a obținut titlurile științifice de doctor în matematică în 

anul 1956 cu subiectul "Funcții monotone de două variabile" și doctor docent în specialitatea 

analiză matematică în 1968 sub îndrumarea academicianului Miron Nicolescu. 

Solomon Marcus și-a manifestat interesul pentru mai multe domenii privind știința, conform 

propriei mărturisiri (analiza matematică, teoria măsurii, topologia; informatica teoretică 

(Theoretical Computer Science); lingvistica matematică și gramatici dependente de context; teoria 

literaturii și poetică; semiotică; antropologie culturală; istoria și filosofia științei și, nu în ultimul 
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rând biologia). De asemenea, Solomon Marcus și-a manifestat interesul și preocuparea pentru 

educație, pe toate etapele vieții umane. 

Solomon Marcus a publicat numeroase lucrari pe diverse teme culturale și stiințifice cum ar fi spre 

exemplu cărți ce privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științele naturale 

și sociale. Multe dintre lucrarile sale au fost traduse în limbile franceză, engleză, rusă, germană, 

spaniolă, italiană, cehă, maghiară, sârbă si greacă, fiind publicate în multe țări Europene. În 

România Solomon Marcus a publicat peste 50 de volume, dintre care multe au fost, de asemenea, 

traduse si publicate in diverse state din Europa și nu numai, dar a publicat, de asemenea, peste 400 

de articole in reviste științifice sau de specialitate. Activitatea sa culturală și stiințifica este apreciată 

de persoanele cu studii de specialitate fiind citat de peste 1.000 de autori. Acesta devine membru 

corespondent al Academiei Române in 1993 si membru al Academiei Române în 2001. A devenit 

conducător de doctorat la 24 de absolvenți, unii din ei la rândul lor conducând doctorate. A oferit 

foștilor studenți sau colaboratorilor săi facilitatea de a publica în reviste academice rezultate care 

merită să fie cunoscute prin valoarea și noutatea soluțiilor lor, astfel că mulți dintre ei au debutat pe 

când erau studenți.  

Prin aptitudinile și realizarile sale de succes în diverse domenii științifice și în primul rand în 

matematică acesta a fost membru în conducerea a numeroase reviste de specialitate din străinătate 

din domeniul matematicii, informaticii, lingvisticii matematice, teoriei literaturii și așa mai departe. 

Solomon Marcus a fost invitat în calitate de profesor la peste 100 de universități de prestigiu pentru 

a ține cursuri sau conferințe. La congrese de semiotică sau de lingvistică matematică a condus 

secțiuni și a fost raportor de ședință la peste 100 de întâlniri internaționale. Solomon Marcus a fost 

pe parcursul a 10 ani vicepreședinte al Asociației Internaționale de Semiotică (1989-1999). A primit 

titlul de doctor Honoris Causa la universitățile din Bacău, Constanța, Timișoara, Craiova și 

Petroșani. 

Solomon Marcus poate fi găsit în marile enciclopedii ca autoritate în lingvistica matematică, 

existând gramatici contextuale care îi poartă numele (Marcus Contextual Grammars). A colaborat 

cu foarte mulți matematicieni români și străini în studiile publicate, având o lucrare elaborată cu 

cunoscutul matematician, de origine maghiară, Paul Erdös, fiind singurul dintre matematicienii 

români care a colaborat cu acesta. 

Solomon Marcus a fost, de asemenea, membru al influentului Club de la Roma și a participat la 

lucrările Federației Mondiale pentru Studiul Viitorului. 

Înainte de anul 1989 a primit doar premiile venite din partea Academiei Române oferite pentru 

cărțile sale, dar dupa a fost declarat cetățean de onoare (aceste evenimente au venit din partea 

Moldovei) și a fost încununat cu titlul de Doctor Honoris Causa la unele universități autohtone, 

dintre care doar una singură se află in topul universităților din țară. Solomon Marcus a primit din 

partea Majestății sale Regele Mihai ordinul Nihil Sine Deo. În anul 2014, la Bacău, s-au desfășurat 

două concursuri, unul interdisciplinar (de literatură și de matematică) și unul exclusiv de literatură 

română care îi poartă numele. 

Solomon Marcus a decedat pe data de 17 mai 2016 la Spitalul Fundeni din capitala României, 

București. 

Bibliografie: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus 

 http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Solomon+Marcus 
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ABORDARI INTERDISCIPLINARE LA NIVEL 

EUROPEAN. O LUME A ARMONIEI - ARTA ŞI 

ŞTIINTĂ 
 

Elevi: Niculae Andreeea Iulia, Iacob Beatrice Georgiana 
Prof coordonator: Moise Luminiţa Dominica 

Școala Superioara Comerciala “Nicolae Kretzulescu”,  București 

 

Abstract 

Students are the future, but what is future for the 

students? In order to empower the youth with 

competencies relevant for our rapidly changing 

world, we need to revolutionize the meaning of 

learning. The participation in activities 

organized through European projects is 

complementary to the traditional educational 

methods. Citing, Nelson Mandela, education is 

the most powerful weapon for changing the 

world. Therefore, these projects can be a means 

for building and consolidating the conscience of 

European citizenship. In this paper we describe a part of the European projects developed together 

with our students.     

Ştiinţa şi Arta sunt la fel de importante în evoluţia culturală 

a  societăţii umane. De-a lungul timpului ştiinţa a fost 

considerată ca o paradigmă a raţiunii având drept 

instrumente abstractizarea, perfecţiunea, ordonarea, 

analiza.  Mai mult decât atât, prin claritate, eleganţă şi  

conciziune, ştiinţa poate fi considerată  o artă a raţiunii. 

Născută în paralel cu arta greacă, ştiinţa şi-a păstrat în 

ţesătura sa internă o anumită afinitate cu arta. Deşi 

abordările clasice ale problemelor din ştiinţă şi artă se fac 

separat, noi dorim să găsim împreună cu elevii  conexiuni 

între aceste două domenii ale cunoaşterii umane. Prin 

proiectele derulate la nivel european, elevii au descoperit, de exemplu, modele matematice ale lumii 

înconjurătoare mai vechi sau mai noi precum geometria fractală privită ca formă de universalitate 

care permite modelarea matematică a naturii. Ne apropiem astfel de pe băncile şcolii de o înţelegere 

superioară a lumii noastre. 

În anii şcolari anteriori s-au derulat la Şcoala Superioară Comercială 

“Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti, în colaborare cu şcoli europene sau 

chiar de pe întreg mapamondul mai multe proiecte etwinning sau 

erasmus+ : 

 MART –Maths in art, beyond chalk and talk 

 MARTA-Maths in Art through Anamorphosis 

 Traditional holidays 

 SIERPINSKI Carpet Project 

 Pi fait le tour du monde 
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 Math Power Lessons 

 O lume a armoniei: Artă şi Ştiinţă 

Elevii au fost antrenaţi astfel în proiecte colaborative facilitate de platforma etwinning care au dus 

la o mai bună cunoaştere a  ţărilor participante - cum a fost de exemplu proiectul Traditional 

holidays care a contribuit la o mai buna informare asupra  tradiţiilor şi a valorilor culturale ale 

lumii. 

Dacă în  cadrul proiectului Pi fait le tour du 

monde s-au realizat de către participanţi pagini 

dintr-un album ilustrativ pentru numărul pi, prin 

proiectul SIERPINSKI Carpet s-a realizat 

colaborarea unui număr foarte mare parteneri 

etwinning de vârste diferite în înţelegerea 

notiunilor de geometrie fractală şi ilustrarea 

acetora prin fractalul lui Sierpinski. Cu toţii au 

făcut un efort comun de iniţiere în geometria 

fractală prin realizarea unor iteraţii ale fractalului 

lui Sierpinski dar şi prin alte activităţi de 

cunoaştere a acestui domeniu relativ recent în ştiinţa cu aplicaţii în multe dintre domeniile 

cunoaşterii. Fractalii geometrici sunt imagini care ilustrează foarte bine această noţiune: un 

fractal este "o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părţi, astfel încât 

fiecare dintre acestea să fie (cel puţin 

aproximativ) o copie miniaturală a 

întregului", dar se fac conexiuni cu alte 

notiuni din ştiinţă sau artă. Cu fractalii 

geometrici şi cu  funcţia logaritmică,  

elevii pot înţelege complexitatea noţiunii 

de dimensiune, ceea ce înseamnă 

trecerea de la plan  sau spaţiul 

tridimensional la  dimensiunea  

fracţionată. Fractalii geometrici - cum ar 

fi covorul lui  Sierpinski - sunt în directă 

legătură cu geometria euclidiană. Deşi 

geometria fractală este o nouă geometrie 

care permite modelarea naturii, ea se bazează şi pe geometria 

clasică : transformările geometrice (translaţia, rotaţia, simetria sau 

omotetia) sunt reflectate în noţiuni ale geometriei fractale şi 

frumuseţea imaginilor, de multe ori prezentate într-o modalitate 

animată este un punct de atracţie şi o invitaţie pentru studiul 

ştiinţei, al matematicii în particular. Deoarece sistemele dinamice 

reprezintă o legătură între geometria fractala şi teoria haosului, 

intrăm într-un alt nou domeniu de cercetare, care este, împreună cu 

geometria fractală, noua paradigmă a ştiinţei de astăzi. 

Funcţia de gradul doi studiată la începutul învăţământului liceal  

este un exemplu ideal pentru acest lucru prin funcţia logistică. 

După cum se poate vedea, cu noţiuni care, în cadrul proiectelor 

noastre, la un anumit nivel de întelegere atrag chiar şi elevi din 

clasele primare, sărim în ştiinţa secolului XXI. Frumuseţea 

imaginilor din geometria fractală a atras şi lumea artiştilor, iar 

elevii noştri au fost şi ei emoţionaţi de culorile infinitului.  
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Şcoala noastră, împreună cu alte 4 şcoli din Europa: Lycée Saint-Exupéry, LA ROCHELLE, Franţa, 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, Portugalia, Institut de La Sénia, Spania, Uskudar Cagribey 

Anadolu Lisesi, İstanbul, Turcia, derulează în perioada 2014-2017 proiectul ERASMUS+, Acţiunea 

Cheie 2, Parteneriate strategice între şcoli "O lume a armoniei: Artă şi Ştiinţă”. Tematica abordată 

de exemplu în ianuarie – iunie 2015 a fost: Natura la confluenţa dintre artă şi ştiinţă. Au fost 

abordate următoarele aspecte din  ştiinţă şi artă : 

 

1. Modelarea matematică a naturii: De la dezordine la ordine 

Ştiinţă: Geometria euclidiană, geometria fractală, principiile fizicii, structura atomului şi teoria 

probabilităţilor, teoria relativităţii, teoria haosului. 

Artă: viziuni artistice inspirate din domeniile mentionate anterior precum poliedrele regulate în artă, 

poliedre cvasiregulate, obiecte în artă inspirate din topologie, pictura fractală, arhitectura fractală, 

modelul atomului în artă, autosimilitudinea şi efectul fluturelui în cinematografie, etc. 

2. Lumea vie, sursă de inspiraţie pentru oamenii de ştiinţă şi pentru artişti 

Stiinţă: Biomimetică, bionică, nanotehnologii. 

Artă: de exemplu în picutură, sculptură, literatură. 

3. Universul, o provocare pentru mintea 

umană  

Ştiinţă: evoluţia concepţiei despre univers de-a 

lungul timpului. 

Artă: Reflexii artistice referitoare la univers (artă 

fotografică, filme artistice, filme documentare) 

4. Raportarea omului la natură 

Ştiinţă: problema mediului înconjurător, arhitectura 

organică 

Artă: opere celebre  inspirate din natură. 

Recuperarea prin instrumentele ştiinţei a unor creaţii 

artistice deteriorate de trecerea timpului. 

5. Arta în promovarea ştiinţei. 

Ştiinţă: Crearea unei biblioteci de filme artistice sau documentare din ştiintă. 

Artă: Realizarea unor scurte piese de teatru care să ilustreze o temă din ştiintă. Arta anamorfă, o 

invitaţie către studiul ştiintei. 

 Concluzie Cum pot fi motivaţi elevii atraşi de  ecrane şi gadget-uri digitale pentru studiul 

disciplinelor din programa naţională de învăţământ? Tehnologia modernă vine în acest proiect în 

sprijinul educaţiei, arta este o atracţie în plus pentru studiul ştiinţei, ştiinţa, la rândul ei poate 

revoluţiona felul în care sunt rezolvate problemele omenirii dar şi aduce noi unelte de lucru în artă. 

“Când lucrurile pornesc să se schimbe în exterior, o schimbare paralelă se produce curând şi în 

interior” spunea cândva  Christopher Wright de la Institutul pentru  studierea problemelor 

omului şi ştiinţei. Prin aceste activităţi dorim să facem astfel de schimbări. 

Lucrând în echipe pe diverse teme legate de artă şi ştiinţă, elevii participanţi au observat modul în 

care culturile popoarelor au dezvoltat unele forme artistice de exprimare comune, alte forme 

diferite, dar şi au descoperit că limbajul ştiinţific  este universal.  

Bibliografie 
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10 LUCRURI INTERESANTE DESPRE CIFRE 
 

Elev: Sălcieanu Denisa Ştefania  
Profesor coordonator: Beşleagă Ramona 
Şcoala: Colegiu “Spiru Haret” 

 

Bună ziua, mă numesc Sălcieanu Denisa-Ştefania,sunt elevă in clasa a-X-a B, la Colegiul 

‟‟Spiru Haret‟‟, Ploiesti. 

Sunt o persoană creativă si interesată de lucruri noi.Imi place ca pe zi ce trece să descopăr 

câte ceva nou în legătură cu tot ce mişcă.Pot spune că matematica nu este punctul meu forte ,dar 

este usor de imaginat ce importanţă majoră are în viaţa noastră.Deşi cifrele ne înconjoară 

pretutindeni, doar la unele le acordăm o atenţie deosebită. 

Iată câteva lucruri interesante ! 

 

1. Numărul Pi 

Pi - este constanta matematică cea mai faimoasă şi misterioasă care 

exprimă raportul dintre circumferinţă şi diametrul cercului. Acesta este 

folosit în statisticile la nivel mondial, prognoze meteo și alte situații care 

necesită o mulțime de putere de procesare. Nu este niciodată la fel și nu se 

termină nici odată, în cazul în care se scrie ca o fracție zecimală. Interesant, 

celebra piramidă a lui Keops este simbolul Pi ca raportul dintre înălţimea sa 

cu perimetrul bazei dă Pi numărul! 

 

2.Numărul 666 

 666- este cel mai faimos pentru a fi considerat un număr al 

fiarei, sau numărul diavolului, în Biblie se menționează: "Aici e 

înțelepciunea, Oricine are o perspectivă, să socotească numărul fiarei. 

Căci este un număr de om:. Și numărul ei este 666". Mulţi cred că 

acest lucru este numărul aducând nenorociri, satanic, un semn al lui 

Antihrist și vor să-l evite. Teama de numărul 666 se numește 

gheksacosioighecsekontaghecsafobia. Există cei care cred că, de fapt, 

traducerea a fost incorectă și numărul fiarei este 616. 

 

3. Numărul gugol și gugolplex 

 Numărul Gugol prezintă un număr care este o cifră 1 cu 

100 de zerouri, a devenit recunoscut datorită motorului de 

căutare Google, care un pic a schimbat denumirea (Googol). 

De aici a provenit și numărul ,,gugolplex”, care reprezintă cifra 

10 la gradul Gugol.Cît de mare este aciastă cifră?  Dacă 
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întreg  universul îl vom umple cu bucăți de hârtie și scris pe fiecare "zero", veți depista că am scris 

doar jumătate din acest număr. 

 

4. Zero 

Zero a devenit baza matematicii moderne. Deși vom începe numărarea de la unul 

, matematicienii și programatorii încep de la zero. El este cunoscut ca un element neutru. 

Dacă adăugați sau scădeți de la orice număr zero, numărul nu se va schimba. 

Dacă   înmulţiți orice număr  la zero, veți obține tot zero. Orice număr ridicat la un nivel 

de putere de la 0 la 1, de exemplu, 2 la nivelul de putere zero, este egal cu 1. Dar nu se 

poate împărți la numărul de zero. Nu există nici un an zero în sistemul numeric. 

 

5. Cifra  7 

Numărul 7 este considerat cel mai norocos număr. Există 7 zile pe 

săptămână, 7 păcate de moarte si cele sapte virtuţi, 7 continente, 7 

culori ale curcubeului, şapte note muzicale, şapte zile ale creației, 

și mult mai mult. În Europa, exist convingerea conform căreia fiul 

al 7-lea  are puteri magice. De asemenea, 7 este de multe ori un 

număr favorit de oameni din întreaga lume. 

 

6. Secțiunea de aur 

Secțiunea de aur,  raport mediu sau de 

aur - o valoare care este egală cu aproximativ 

1.6180339887,  care descrie proportiile perfecte 

universale în domeniul științei și artei. Două 

cantități sunt raportul de aur, dacă raportul 

dintre acestor cantităţi este mai mult sau la fel 

ca raportul dintre dimensiunea mai mare și mai 

mică. Mulți artiști și arhitecți au folosit raportul 

de aur în lucrările sale, așa cum aceste proporţii 

sunt considerate cele mai bune din punct de vedere estetic. 

 

7. Numărul 5 

Potrivit lui Pitagora, 5 - este numărul perfect al 

microcosmosului uman. Aristotel a adăugat, de asemenea, un 

element al 5-a din 4 elemente (foc, apă, aer, pământ), și la numit 

eter, care a stat la baza celor mai multe dintre practicile spirituale 

ale vechilor alchimiști. De asemenea, 5 are o semnificație 

spirituală și simbolism în alte culturi. Interesant, aceasta a fost 

baza de pseudo-religie - diskordianizma, conform căreia tot ce se 

întâmplă în univers este legat de numărul cinci. 
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8. Numărul 8 

Numărul 8 este numărul perfecțiunii. Acesta este asociat cu infinitul, 

iar vechii egipteni credeau numărul de echilibru și ordine cosmică. Acesta 

este considerat un număr norocos în cultura japoneză și chineză. La 

pitagoreici credeau că numărul 8 este un simbol de dragoste și prietenie. 

 

9. Numărul 13 

Numărul 13 a devenit un simbol de semne rele, împreună cu 

popularitatea de vineri 13. Chiar și în aceste vremuri, este posibil să 

observați că multe clădiri nu există nici etajul 13. 

Numărul 13 are o origine religioasă a creștinilor, ca la Cina cea de 

Taină, apostolul 13 la trădat pe Iisus. 

 

10. Numerele   Fibonacci 

Aceste numere sunt numite în amintirea matematicianului 

italian Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de 

Fibonacci, care a introdus în Europa   sistemul zecimal  și 

cifre arabe. Numerele lui Fibonacci sunt un număr de 

ordine în următoarele direcții de: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55, 89, 144, 233, ... În acest caz, fiecare număr 

succesiv este suma celor două numere precedente. 

Secvența Fibonacci apare în mod natural în plante și 

animale în modelul de semințe de floarea soarelui, ananas, 

conuri de pin și chiar corpul uman (un nas, doi ochi, trei 

segmente ale membrelor, cele cinci degete la mână). 

 

În concluzie, pot spune că fiecare lucru mărunt are importanţa sa! Nu contează cât de 

folosite sau puse in discuţie sunt ,in diferite momente avem nevoie de ele. Cum spune un vechi 

proverb „‟ Esenţele tari se păstrează în sticluţe mici!‟‟ 
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APLICAȚII PRACTICE ALE TRIGONOMETRIEI 
 

Elev: Pantazi Gabriela, Clasa a IX-a  
Liceul Tehnologic „Costin Nenitescu”, Buzău 
Prof. îndrumător Stan Adrian  

 

1. Elicea unui ventilator  face 2400 de rotații pe minut. Calculați în radiani și în grade arcul 

descris de un punct al elicei în:   a) 1 s;  b) 20 s;  c) 2 min;  

Rezolvare:  

a) 0 02400 2400
40 40 2 80 40 360 14400 .

1min 60s

rot rot rot
sau

s
          

b) 0 014400 20 288000s  ; 

c) 0 02400
2 2 80 160 2 14400 28800 .

1min

rot
sau        

2. Viteza unghiulară a unei pietre de șlefuit este de 300 de rotații pe secundă. Câte rotații face 

piatra într-un minut ? 

Rezolvare: 
300 300 60

1800 .
1 1min min

rot rot rot

s


   

3. Un corp se rotește uniform efectuând 2400 de rotații pe oră. Câte rotații face pe minut ? 

Rezolvare: 
2400 2400

40 .
1 60min min

rot rot rot

h
   

4. Un fascicul  luminos cade pe o lamelă de sticlă aflată la suprafața unui vas de sticlă ca în 

figura alăturată. Dacă raza de lumină formează un unghi de incidență 
030i   cu suprafața 

superioară a lamelei de sticlă, sticla având un indice de refracție de 1,5 , să se determine ce 

unghi de refracție formează raza cu normala în apă ? (indicele de refracție al aerului este 1 

iar al apei este 1,33). 

Rezolvare:  

     Conform legii lui Snell în cazul trecerii unui fascicul luminos 

prin două medii, are loc următoarea egalitate:  1 2sin sinn i n r   , 

unde 1 2,n n sunt indicii de refracție pentru cele două medii.  

În cazul nostru, 0 0 1
30 sin 30

2
i    .  Aplicând legea lui Snell 

pentru mediile aer- sticlă   ( 1aern  ) avem:  

0

11 sin30 1,5 sin r    și aplicată pentru mediile sticlă- apă avem: 

1 21,5 sin sinapăr n r   . Atunci,  
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1 2 2

1
1 1,5 sin 1,33 sin 0,5 1,33 sin

2
r r r          

2

0,5
sin 0,375

1,33
r   . Cu ajutorul tabelelor 

pentru sin sau cu ajutorul calculatorului se obține că unghiul de refracție față de normala în apă este  

de 022 .  

5. O emisferă plină de sticlă, având raza  R= 5cm și indicele de refracție  r= 2, este așezată pe 

o masă ca în figura alăturată.  Un fascicul paralel de lumină cu diametrul secțiunii circulare  

d=1 cm , se propagă direct în jos și intră în emisferă de-a lungul diametrului acesteia.  Care 

este diametrul cercului de lumină format pe masă ? ( indicele de refracție al aerului este 1). 

 

Rezolvare:  

       Conform legii lui Snell în cazul trecerii unui fascicul luminos prin două medii, are loc 

următoarea egalitate:  1 2sin sinn i n r   , unde 1 2,n n sunt indicii de refracție pentru cele două medii.  

Din  sin sinaer apan i n r    rezultă   (*) :      
1 2sin sin , ;n a n a        

În triunghiul ACO se obține: 
0,5

sin sin( ) 0,1
5

CO
a

AO
      , deoarece 

1
0,5

2 2

d
CO    ; 

Dacă 
1

sin
10

a  , atunci, conform formulei fundamentale a trigonometriei obținem 

2

2

1 99 3 11
cos 1 sin 1

10 100 10
a a      ; 

Din (*) rezultă  1

2

sin 1 0,1 1
sin

2 20

n a

n


 
   ;  Atunci, 

2

2

1 399
cos 1 sin 1

20 20
      ; 

3 11 399 1 1
cos cos( ) cos cos sin sin 0,99

10 20 10 20
a a a              . 
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În triunghiul ABO, aplicăm teorema sinusurilor, unde BO = r :     
0sin sin(90 )

BO AO

 
 


 

1
5

5 sin 5 120

sin cos cos cos 4 cos

r
r



    




     


1
0,25

0,99
r   .  Așadar, diametrul cercului de 

lumină format pe masă este  2r = 0,5 cm . 

                               

6.  O curte are forma unui triunghi dreptunghic OAB ca în figura alăturată. La ce distanță 

față de O pe latura  OB   trebuie construit un stâlp cu un reflector de lumină, astfel încât 

acesta să acopere o zonă  MN  cât mai mare pe latura  OA . 

 

Rezolvare: Considerăm pe  OA , punctele M și N, ,OM a ON b  , astfel încât lungimea 

segmentului  MN să fie maximă, în sensul că lumina reflectorului acoperă pe  OA  o distanță 

maximă  MN . 

Fie OP x , distanța la care trebuie pus stâlpul cu reflectorul pe latura  OA . 

Dacă  MN  este maxim atunci, unghiul ( )MPN trebuie să fie maxim, aceasta înseamnă că 

( )tg MPN trebuie să fie maximă.  

    ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 ( ) ( )

tg OPN tg OPM
tg m MPN tg m OPN m OPM

tg OPN tg OPM

   
   

. 

Cum ( )
ON b

tg OPN
OP x

  ,  iar ( )
OM a

tg OPM
OP x

  , rezultă 

2

( )

1 1

b a b a

b ax x xtg MPN
b a ab ab

x
x x x x





  

   

 

Așadar, trebuie ca expresia 
ab

x
x

 să fie minimă.  
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Cum 2
ab

x ab
x

  , există egalitate dacă 
ab

x x ab
x

   .  

Pentru x ab  se obține că ( )tg MPN e maximă deci, lungimea MN este maximă.  

Pentru cazuri particulare se pot da diverse valori lui a și b și se găsește distanța x.  

Exemplu: Pentru a =1m, , b = 9 m, rezultă x = 3 m.                                               

 7. Fie ABC un triunghi oarecare , P un punct pe latura 

( )BC  iar M , respectiv N,  proiecțiile lui P pe laturile 

( )AB , respectiv  ( )AC . Să se determine poziția 

punctului P pe ( )BC , astfel încât ABC să fie un triunghi 

de arie maximă.  

Rezolvare:       

Cum triunghiurile    PMB și PNC sunt dreptunghice, rezultă      

sinPM BP B    și  sinPN PC C     . 

Patrulaterul AMPN este evident inscriptibil ( 0180M N  )  

, rezultă   0( ) 180 ( )m MPN m A     .  

Așadar,  sin( ) sin .MPN A       

  
sin( ) sin sin sin sin sin sin

2 2 2
PMN

PM PN MPN BP B PC C A BP PC A B C
A

         
    . 

Această arie este maximă dacă și numai dacă produsul BP PC este maxim.  Cum BP PC BC  și 

este constant, rezultă  că BP PC este maxim când BP=PC, adică  P este mijlocul laturii  BC . 

 

Bibliografie:  
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Ion Iordache. Fizica pentru toți. Editura Științifică. București. 1991.  
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APLICAȚII PRACTICE ALE TEOREMEI LUI 

PITAGORA 
 

Elev: Iosub Cătălina - Clasa a VII - a   

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

 

 Pitagora (580 î.Hr. - 500 î.Hr.) s-a născut în insula Samos, din 

Grecia, dar a emigrat la Crotone, în Italia de Sud, unde a întemeiat 

școala care îi poartă numele, cea dintâi școală a Greciei antice.  

Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina sa filosofică ne este totuși 

cunoscută din lucrările lui Aristotel. Tradiţia îi atribuie  descoperirea  

teoremei geometrice care îi poartă numele şi a  tablei înmulţirii. Din 

studiul numerelor,  matematicienii din școala lui au descoperit 

numerele  perfecte, numerele  amiabile,  au definit numere   pare şi 

impare,  au studiat  media   aritmetică, geometrică şi armonică,  au  

descoperit iraţionalitatea – utilizând teorema  ce-i poartă   numele,  

cunoşteau  cele cinci poliedre regulate, tabla înmulţirii, sistemul 

zecimal. 

Pitagora a fost un mare educator și învățător al spiritului grecesc și se spune că a fost și un atlet 

puternic. 

Teorema era cunoscută dinaintea lui Pitagora, dar poartă numele său Teorema  lui  Pitagora. 

deoarece Pitagora este primul matematician care a găsit o demonstrație pentru această teoremă. 

Astfel, vechii constructori  egipteni  foloseau  pentru construcţia  

unghiului  drept  o funie   cu 12 noduri echidistante, legată sub 

formă de inel şi fixată  cu  3  ţăruşi  şi obţineau un triunghi 

dreptunghic cu laturile de (3; 4; 5), utilizând  astfel  reciproca  

teoremei  lui  Pitagora. Teorema  fac parte din   categoria   

teoremelor   la  care   s-au  înregistrat   în    decursul timpului un 

record de demonstraţii (se presupune că există peste 400). 

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).  

 

TEOREMA ÎNĂLŢIMII. Într-un  triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din  

vârful unghiului drept este media geometrica a lungimilor  

proiecţiilor ortogonale ale catetelor pe ipotenuza. 

 

 
DCBDAD 2
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TEOREMA CATETEI. Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică 

a lungimii ipotenuzei și a lungimii proiecţiei ei ortogonale pe ipotenuză. 

 

 

 

        

TEOREMA LUI PITAGORA. Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor   

este  egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. 

 

Aplicații ale teoremei lui Pitagora 

 

1. Un copil de 13 ani și-a cumpărat de la magazin  niște biscuiți în formă  de triunghi. Copilul a 

numit biscuitele cel mai mic triunghiul ABC, dar o linie de ciocolată AD  despărțea BC.  

Copilul vrea să afle AC, AB și CD știind că BC=7 cm, BD=5 cm. 

Aflați AC, AB și CD. 

CD = BC - BD=7 – 5 = 2 cm 

AC
2
=CD*BC=2*7=14 cm

2
 

AC = √14 ≈ 3,7 cm 

AB
2
=BD*BC=5*7=35 cm

2
 

AB = √35 ≈ 5,8 cm 

 

2. Mihai sprijină o scară lungă de 10 m de peretele unui bloc,  

pentru a ajunge să spele geamul de la etajul unde locuiește. 

Știind că distanța de la piciorul scării la peretele blocului este de 

5 m, aflați înălțimea la care este situat geamul.  

AC
2
= BC

2 - 
AB

2
 

AC
2
= 10

2
 – 5

2
 

AC
2
= 100 - 25  

 
AC

2
= 75 

AC = √75 ≈ 8,7 m; h ≈ 8,7 m 

 

3. Salonul reprezentat în figura de mai jos este compus dintr-un pătrat BCDE şi un triunghi 

dreptunghic isoscel ABE, având AB = 3 m. Calculaţi distanţa dintre punctele B şi D şi aria 

salonului ABCDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DCBCAC 2

222 ACABBC 

BDBCAB 2
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 Rezolvare: Se observă că, pentru a calcula distanţa dintre punctele B şi D care reprezintă diagonala 

pătratului, avem nevoie de latura pătratului. 

Cum o aflăm? Ştim că ∆ABE este dreptunghic isoscel, deci AB = AE = 3 m. Astfel, cu teorema lui 

Pitagora putem afla BE, care este chiar latura pătratului 

Cunoaştem latura pătratului, putem calcula distanţa dintre punctele B şi D care spuneam că 

reprezintă diagonala pătratului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Într-o grădină, sub forma unui triunghi dreptunghic isoscel, 

se plantează flori. Ştiind că latura cea  

mai mare a grădinii, BC (ipotenuza triunghiului) este de 12 cm 

: 

a) Arătaţi că celelalte două laturi ale grădinii sunt de 6√2 cm. 

b) Aflaţi aria şi perimetrul grădinii. 

 

 

 

 

„Succesul  la  matematică este egal cu  suma  dintre dorinţa pentru cunoaştere, răbdare, exerciţiu 

constant, perseverenţă şi ambiţie” 
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CIFRELE - PARTE DIN VIAŢA NOASTRĂ 

 

Elevi: Tudor Mara şi Bugeag Andreea 
Colegiul Naţional “Jean Monnet” Ploieşti 
Prof. îndrumător: Roxana Lica 

 

Cifra. Atȃt de multe definiţii si înţelesuri! Dar ce este ea cu adevărat? În DEX este definită 

ca o formă de scriere. La şcoală este predată ca fiind , impropriu, un număr. Ce este ea cu adevărat? 

A apărut încă de pe vremea Antichităţii, fiind o descoperire existenţială în viaţa oamenilor. 

A revoluţionat sistemul de gȃndire al omenirii si ne-a facilitat existenţa, şcoala şi comerţul fiind 

puternic propulsate spre un nivel superior. 

„Locul de baştină” al primelor cifre din istorie a fost India, sistemul de scriere numindu-se 

„Brahmi”. Apărute în jurul secolului al VI-lea d.Hr., erau scrise in sistem zecimal. Destul de 

primitive şi rudimentare, erau formate din linii orizontale (una, două respectiv trei) şi semne cu 

multe bucle, fiind greu de reprodus la o scară perfectă. Acestea au fost preluate şi patentate de către 

poporul nomad arab in secolul al IX-lea d.Hr., originea indiană fiind ştearsă aproape cu totul din 

istorie. Abia după 300 de ani, europenii au generalizat conceptul de cifră arabă. Europenii au preluat 

şi cuvȃntul „sfir”, care înseamnă „gol” sau „nul” în limba sanscrită. Termenul de „sfir” a fost 

menţionat pentru prima dată în anul 1202 de către italianul Leonardo Pissano Fibonacci, un strălucit 

matematician. Tratatul său în limba latină „Liber abaci” a fost primul loc în care termenul de „zero” 

a fost menţionat vreodată. Acesta a fost începutul anevoios al scrierii cu cifre, fiind acum o 

normalitate a lumii contemporane. 

Ce a fost, însă, înainte de cifră? Cum se descurcau oamenii pe atunci? Ce fel de limbaj 

foloseau pentru a număra? Primul popor care a inventat sistemul numeric a fost cel fenician, 

folosind scrierea cuneiformă ca mijloc de comunicare şi numărare. Sistemul numeric fenician era 

compus din semne greu de reprodus. Deoarece scrierea cuneiformă cerea multă trudă şi atenţie, nu 

era folosită decȃt în împrejurări oficiale şi comerţ.  

Cȃţiva ani mai tȃrziu, egiptenii au creat un sistem absolut diferit, folosind hieroglife si linii 

pentru a defini numerele. Acestea erau reproduse pe morminte şi în scrieri protocolare, necesitȃnd 

condiţii şi atenţie deosebite. 

Babilonienii ne-au oferit multe cunoştiinţe avansate, împreună cu primul sistem numeric 

bazat pe zecimala 60. Matematicienii babilonieni foloseau sistemul numeric în baza 60. Ei au adus 

conceptul de împărţi un minut în 60 de secunde, a unei ore în 60 de minute și faptul că un cerc are 

360 de grade, iar secundele și minutele unui grad indică fracțiile acelui grad. Progresele 

babilonienilor în matematică au fost facilitate de faptul că numărul 60 are mulți divizori. Le lipsea 

însă echivalentul unei zecimi. 

În timp ce Fenicia şi Babilonul erau într-un declin lent, civilizaţia greacă s-a dezvoltat 

intens, aducȃnd noi perspective şi idei folosite chiar şi în zilele noastre. Limbajul numeric de scriere 

s-a dezvoltat rapid, ajungȃnd să existe două tipuri de cifre greceşti. Primele au fost cifrele 

acrofonice, ce erau scrise cu litere din alfabetul grecesc. Unele au supravieţuit chiar şi în lumea 

contemporană (π = 3,1415924353), fiind de mare ajutor în predare. Cea de-a doua categorie de cifre 

greceşti a fost cea alfabetică. Cifrele se scriau la fel, doar că exista un proces primitiv de 

juxtapunere a literelor pentru a forma numere care nu sunt neapărat multiplii de 5. 

Peste ocean  ,în partea cealaltă a lumii,o populaţie mesoamericană s-a dezvoltat pe teritoriul 

Mexicului de astăzi. Această civilizaţie se numea Maya, atingȃnd  culmile succesului între anii 300-

900. Mayaşii ne-au lăsat sisteme de calcul si scriere a numerelor foarte ingenioase, împreună cu 
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Principiul Tzeltal. Acesta stă la baza înmulţirii moderne, fiind format pe aceeaşi lege. Numerele 

erau scrise cu ajutorul unor linii colorate, care se suprapuneau. Punctele de intersecţie erau 

numărate, apoi înmulţite, obţinȃndu-se un rezultat fix si concret. 

Roma a fost unul dintre cele mai dezvoltate imperii, aducȃnd cu sine noi viziuni şi lărgind 

orizonturi, împreună cu cifrele romane. Dezvoltate în perioada de supremaţie a imperiului, acestea 

au la bază cele 7 litere ale alfabetului latin utilizate ca valori determinate prin combinaţia acestora. 

Romanii au copiat sistemul de juxtapunere al grecilor si l-au adaptat la sistemul lor numeric. Prin 

expansiunea Imperiului Roman, limbajul de scriere al cifrelor a fost prezentat si altor popoare, 

acestea adoptȃndu-l ca limbaj oficial. În acest fel, sistemul roman a supravieţuit veacuri la rȃnd, 

transmiţȃndu-se din generaţie în generaţie. 

Cu 15 ani înainte ca Imperiul Roman să dispară, pe teritoriul actualului stat Chile, s-a 

dezvoltat un imperiu puternic numit Inca. A dăinuit timp de aproape 100 de ani, aducȃnd contribuţii 

imense omenirii. Incaşii au creat un sistem numeric unic în lume numit „Quipu”. Ei foloseau o 

legătură de sfori înnodate, de diferite culori, pentru a ţine evidenţe şi a efectua adunări. Deprinderea 

utilizării unui quipu era un proces foarte complicat. Oamenii de rȃnd se străduiau să îl foloseasca 

singuri, în timp ce clasa nobililor avea servitori specializaţi în quipu. 

În partea opusă a lumii, pe teritoriul Rusiei, s-a dezvoltat un alt sistem de scriere numit  

sistem chirilic. Marii învăţaţi, împreună cu preoţii vremii, au alcătuit un cod de scriere al numerelor 

împreună, reuşind să îl impună şi în teritoriile anexate. A fost şi încă este folosit acest sistem pentru 

scrierea alfabetică, numerele chirilice avȃnd în zilele noastre doar caracter estetic şi simbolic. 

Scrierea numerelor chirilice consta în modificarea şi derivarea simbolurilor pentru cifre din 

alfabetul chirilic. Doar oamenii învăţaţi ai vremii ştiau să scrie şi să înţeleagă acest sistem de 

scriere. Cifrele chirilice se mai pot găsi acum doar în cărţi vechi bisericeşti, scrise în limba slavonă. 

În concluzie, cifrele sunt parte integrantă a vieţii noastre,demonstrȃnd încă o dată că : „Matematica 

este în tot şi în toate” . 

 

 

Bibliografie : 
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CODUL GENETIC ȘI MATEMATICA 

 

Elev: Crăciun Florentina,  

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara 
Profesor îndrumător Dima Lucia 

 

       Matematica reprezintă o parte importantă a culturii generale, cu aplicații în cele mai variate 

domenii. Elementele de combinatorică servesc ca suport pentru genetică, medicină. Este cunoscut 

că informația genetică se găsește în acizii nucleici, formați din nucleotide. Secvențe de trei 

nucleotide codifică un aminoacid. 

 

Figura 1. SECVENȚA AAA 

 

       Aminoacizii intră în structura proteinelor. Structura primară a unei proteine, adică ordinea de 

legare a aminoacizilor între ei este vitală pentru exprimarea funcției biologice a acesteia. Structura 

primară a unei proteine se va realiza în acord cu codul genetic. Existența  codului genetic poate fi 

explicată de matematică. Formula de calcul a numărului de  aranjamente este: 

  
  

  

      
 

      În structura ADN există patru tipuri de nucleotide, iar o unitate care codifică un aminoacid este 

alcătuită din trei nucleotide. Fiecărui tip de nucleotidă îi putem asocia câte o cifră: 1, 2, 3, 4.  

CAZUL 1. 

Dacă  în structura unei unități, cele 3 nucleotidele sunt diferite, numărul de posibilități, calculat cu 

formula de calcul pentru aranjamente, este: 
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Deci există 24 de unități de cod, rezultate din nucleotide diferite. 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 1 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 2 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 3 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 4 

123 132 213 231 312 321 412 421 

124 142 214 241 324 342 413 431 

134 143 234 243 341 314 423 432 

Tabel 1: CALCULAREA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI DE COD, 

CU NUCLEOTIDE DIFERITE 

CAZUL 2 

 Dacă în structura unei unități,  cele 3 nucleotidele sunt identice, numărul de posibilități este de 

forma de mai jos, adică, 4 unități de cod. 

 

TRIPLETE 

IDENTICE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 1 

 

TRIPLETE 

IDENTICE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 2 

 

TRIPLETE 

IDENTICE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 3 

 

TRIPLETE 

IDENTICE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 4 

 

111 

 

222 

 

333 

 

444 

Tabel 2 : CALCULAREA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI DE COD, 

CU NUCLEOTIDE IDENTICE 

CAZUL 3 

Dacă în structura unei unități,  din cele 3 nucleotidele, doar două sunt identice, posibilitățile sunt 

de forma, de mai jos, adică, 36 unități de cod. 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 11 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 22 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 33 

 

TRIPLETE 

DERIVÂND DE LA 

VARIANTA 44 

112 121 221 212 331 313 441 414 

211 122 133 144 

113 131 223 232 332 323 442 424 

311 322 233 244 

114 141 224 242 334 343 443 434 

411 422 433 344 

Tabel 3: CALCULAREA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI DE COD, 

CU DOUĂ NUCLEOTIDE IDENTICE 

Totalul unităților de cod formate din trei nucleotide identice sau diferite este: 

TOTAL = 24 + 4 + 36 = 64 
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Interpretarea acestui rezultat este că există 64 de variante de formare unităților de cod, realizate 

fiecare, din  câte trei nucleotide, mai mult decât suficient pentru codificarea aminoacizilor existenți. 

Bazele azotate din nucleotide sunt: adenina ( A ), guanina ( G ), citozina ( C ), uracilul ( U ).  

      O unitate a codului genetic este formată din trei nucleotide identice sau diferite, în structura 

acestei unități contând natura dar și ordinea de legare a nucleotidelor. Pentru a confirma ideea 

anterioară privind importanța ordinii de legare a nucleotidelor ne – am oprit asupra unei unități 

formate din trei nucleotide: adenina, citozina , uracilul. 

 

UNITATEA DE COD 

 

AMINOACIDUL CODIFICAT 

UAC            TIROZINĂ 

UCA            SERINA 

ACU            TREONINĂ 

AUC            IZOLEUCINĂ 

CAU            HISTIDINĂ 

CUA            LEUCINA 

Tabel 4: IMPORTANȚA ORDINII DE LEGARE A NUCLEOTIDELOR, 

TRANSPUSĂ ÎN CODIFICAREA DE AMINOACIZI DIFERIȚI 

Descifrarea codului genetic a arătat că un aminoacid poate fi codificat de mai multe unități de cod. 

Spre exemplu, serina poate fi codificată de 6 unități de cod diferite. 

 

UNITATEA DE COD 

 

AMINOACIDUL CODIFICAT 

 

UCU 

 

SERINĂ 

 

UCC 

 

SERINĂ 

 

UCA 

 

SERINĂ 

 

UCG 

 

SERINĂ 

 

AGU 

 

SERINĂ 

 

AGC 

 

SERINĂ 

Tabel 5: UNITĂȚI DE COD DIFERITE POT CODIFICA ACELAȘI AMINOACID 

Matematica promovează introducerea ordinii și a logicii în gândire și are așa cum s – a văzut are  

legătură cu viața. Codul genetic dispune, pentru codificarea aminoacizilor de 64 de unități de 

cod.Trei din patru baze codifică un aminoacid, importantă fiind și ordinea de legare. Nu există o 

corespondență biunivocă între unitatea de cod și aminoacidul codificat, în sensul că există mai 

multe unități de cod ( sinonime ) care codifică același aminoacid. 

Bibliografie: 
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CONJECTURI CELEBRE.                       

CONJECTURA LUI RIEMANN 

 

Elev: Mafta Ana-Nicoleta 

Școala: Colegiul Spiru-Haret 
Profesor: Popovici Anca 

 

Termenul de conjectură a apărut ultimul, introdus de D. Hilbert, în formularea celor 23 de probleme 

supuse spre rezolvarea comunității internaționale a matematicienilor la al II-lea „Congres 

internațional al matematicienilor” din 1900 de la Paris. 

      Cuvântul conjectură provine de la latinescul conjectura = ipoteză, prezumție, opinie bazată pe 

aparențe.  

În mod obișnuit, prin conjectură se înțelege orice explicație presupusă a unui fenomen (eveniment) 

constituită fără certitudine și în afara oricărei dovezi (probe) plecând de la aparențe sau presupuneri.  

În acord cu Hilbert (autorul termenului de conjectură), se înțelege prin conjectură acea problemă 

deschisă care poate furniza arhitectura unei teorii în matematică sau avansarea unui nou domeniu.  

     Aritmetica și apoi Teoria numerelor au produs cele mai multe și subtile conjecturi în matematică. 

De exemplu Pierre Fermat (părintele teoriei numerelor) a  produs 48 de conjecturi (3 s-au dovedit 

false) care au prezentat probleme de cercetare pentru mulți matematicieni ( Euler, Gauss,  Cauchy, 

Riemann, etc.) 

Ultima conjectură a lui Fermat (cunoscută ca Marea teoremă a lui Fermat) a fost că ecuația 

x
n
+y

n
=z

n
 pentru n≥3 nu are soluții în Z\{0} și s-a demonstrat deabia în 1994 de către 

matematicianul englez Andrew Wiles. 

     În secolul al XIX-lea, matematicianul E. Catalan a lansat conjectura care-i poartă numele, după 

care ecuația x
y
-z

t
=1 are o singură soluție x=3, y=2, z=2, t=3. Această conjectură a fost tranșată de 

matematicianul german (de origine română) Preda Mihăilescu, în anul 2001. 

 Conjectura lui Hodge spune  următoarele: Pe o varietate algebrică proiectivă nesingulară definită 

pe C, orice clasă Hodge este o combinație liniară rațională de clase de cicluri algebrice. 

  Conjectura  Jacobianului: „Presupunem că „f:C
n 

 implică C
n
 ” este o aplicație polinomială cu 

proprietatea că derivata ei în orice punct este nesingulară. Atunci este f injectivă? ” 

         Conjectura lui Riemann 

Bernard Riemann (1826-1866) este  unul dintre cei mai importanți matematicieni ai tuturor 

timpurilor, în scurta sa viață el reușind să influențeze aproape toate ramurile matematicii. Ipoteza 

care îi poartă numele a fost formulată în anul 1859, într-o lucrare de numai 8 pagini, o lucrare 

nefinisată, cu multe goluri în demonstrații, dar care este considerată cea mai importantă lucrare 

publicată vreodată în teoria numerelor, aproape tot ce s-a realizat de atunci în studiul numerelor 

prime depinzând într-un fel sau altul de ea.  

Deși mulți matematicieni de valoare s-au chinuit să o dezlege, cel puțin până acum problema a 

rămas un mister. 

          Conjectura lui Riemann se referă la distribuirea de numere prime. Este cea mai celebră 

problemă de matematică, deoarece teorema lui Fermat a fost rezolvată încă din 1990. 
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       Distribuirea numerelor prime printre celelalte nu urmează un model sistematic. Cu toate 

acestea, Riemann  a observat că frecvența numerelor prime este foarte strâns legată de 

comportamentul unei funcții elaborate numită funcția Riemann Zeta.  

Conjectura afirmă că toate soluțiile ecuației δ(s)=0 se întind pe o anumită linie verticală (potrivit 

Clay Mathematics Institute). Acest lucru a fost verificat pentru primele 10 000 000 000 de soluții, 

dar acum s-a găsit „dovada” care explică faptul că această distribuire se regăsește și dincolo de ceea 

ce s-a demonstrat. 

Ipoteza Riemann 

Enunț : Ipoteza Riemann (IR) este o conjectură privitoare la distribuția zerourilor funcției zeta 

Riemann δ(s) 

Funcția zeta Riemann se definește pentru toate numerele complexe s≠1. Are zerouri în întregii pari 

negativi (adică în s= -2, s= -4, s= -6,...) Acestea se numesc rădăcini triviale.  

Conjectura lui Riemann privește rădăcinile netriviale și afirmă că: Partea reală a oricărei rădăcini 

netriviale a funcției zeta Riemann este 
 

 
 . Așadar zerourile netriviale ar trebui să se afle toate pe așa- 

numita dreaptă critică 
 

  
+ib cu bϵR și i unitate imaginară. 

Funcția zeta Riemann pe dreapta critică este studiată uneori în termenii funcției Z, ale cărei rădăcini 

corespund cu rădăcinile funcției zeta de pe dreapta critică. 

Funcția δ(s)= ∑
 

  
 
    unde sϵC are zerourile în C situate pe dreapte s+ 

 

 
 +bi cu bϵR 

       Această conjectură reprezintă cea mai importantă și dificilă problemă a matematici 

contemporane. 

Înainte de a muri, Hilbert a fost întrebat, dacă ar învia după 500 de ani, ce întrebare ar pune. El a 

răspuns: „Dacă a fost rezolvată ipoteza lui Riemann?”  

              Conjecturile au reprezentat și reprezintă în continuare căi prin care matematica se dezvoltă 

alături de metodele reprezentate de programele de cercetare cum sunt:  

-programul de la Erlangen (pentru geometrie) 

-programul lui Hilbert 

-programul Langlands. 

 

Bibliografie 

Matematica? Un spectacol! – Gheorghe Păun (Editura științifică și enciclopedică) 

Istoria matematicii (De la Decartes până la mijlocul secolului al XIX-lea ) H. Wieleitner 

Wikipedia 
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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 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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GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ 
 

Elevi :  Mincă Daiana, Stănoiu Robert, clasa a XII -a  
Liceul : Colegiul Tehnic Henri Coandă Tg. Jiu, jud. Gorj 
Profesor îndrumător : Barb Diana  

 

Născut la 1 iulie 1646 , Leipzig , 

decedat la 14 noiembrie 1716 , 

Hanovra a fost un filozof si un 

matematician german , unul din cei 

mai importanți filozofi de la sfârșitul 

secolului al XVII- lea și începutul 

celui de al XVIII- lea , unul din 

întemeietorii iluminismului german . 

În matematică Leibniz a introdus 

termenul de „ funcţi „ în 1694 pe care 

la folosit pentru a descrie o cantitate 

dependentă de o curbă . Alături de Newton , Leibniy este considerat fondatorul analizei matematice 

moderne. 

 Studiază la Jena şi Altdorf . În 1666 ofţine titlul de doctor în Drept şi intră în serviciul lui Johann 

Phillipp von Schönborn , arhiepiscop şi print elector în Mainz pentru care îndeplineşte un mare 

număr de însărcinări politice şi diplomatice . În 1673 , întreprinde o călătorie la Paris , unde rămâne 

un timp de 3 ani şi se ocupă în mod intens cu studiul matematicii , ştiinţelor natural şi filozofiei .  

 Întors în Germania deţine în anul 1676 , postul de bibliotecar şi consilier privat pe lângă Ernst 

August , print de Braunsehweig – Luneburg şi mai târziu print elector de Hanovra , apoi pe lângă 

urmaşul lui George Ludwing , care va devein rege al Marii Britanii cu numele de George I . 

Opera sa se extinde nu numai  în domeniile filozofiei şi matematicii , ci tratează teme variate de 

teologie drept , diplomaţie , politică , istorie , filologie şi fizică .  

 A fost fondatorul şi primul preşedinte al Academiei din Berlin “ Academia de Ştiinţe “ ( 1700 ) . 

Despre operele lui Leibniz :  

MATEMATICĂ.       Leibniz elaborează în jurul anului 1675 bazele calculului diferenţial şi 

integrat de o mare însemnătate pentru dezvoltarea ulterioară a matematicii şi fizicii , independent de 

Isaac  Newton care enunţase deja principiile calculului infinitesimal într-o lucrare din 1666 .  

FIZICĂ :                    În fizică , Leibniz a introdus noţiunea de  “forță vie” (mv
2
) ca măsură a 

mișcării (energia cinetică, cum o numim azi), diferită de cea de”cantitate de mișcare” (mv) 

(Impuls, cum îl numim azi), premergătoare noțiunii 50efini de energie. 

FILOZOFIE :        Sistemul filosofic al lui Leibniz pune la baza existenței “monadele”, elemente 

50efinite50 indivizibile, independente unele de altele, înzestrate cu o forță activă. În consecință, 

50efinite nu este decât manifestarea exterioară a monadelor. Fiecare monadă oglindește întregul 

univers; concordanța dintre activitatea monadelor este asigurată de “armonia prestabilită”, 50efini 

de monada supremă, Dumnezeu. Pe baza acestei teze, Leibniz consideră, în 50efinite50 unui 

optimism conformist, că lumea noastră, 50efini de Dumnezeu, este “cea mai bună dintre toate 

lumile posibile”. Această teză 50efinite, de fapt o judecată sintetică a priori, a fost la vremea sa 

ridiculizată de Voltaire în romanul său “Candide”(1759), în care Leibniz este prefigurat de 

personajul “Doctor Pangloss”.  

Operele lui Leibniz  
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Leibniz a publicat un mare număr de lucrări, în limba germană, franceză sau latină. 

 Dissertatio de Arte Combinatoria (Disertație despre arta combinării), (1666) 

 Disputatio metaphysica de principio individui (Disputație metafizică despre principiul 

individuației), (1666) 

 Hypothesis Physica Nova (Noua ipoteză fizică), (1671) 

 Nova Methodus pro Maximis et Minimis, itemque Tangentibus (Noua metodă de 

determinare a maximelor și minimelor, precum și a tangentelor), (1684) 

 Eseuri de teodicee asupra bunătății lui Dumnezeu, a libertății omului și a originii 

răului (1710), traducere de Diana Morărașu, Ingrid Ilinca, Iași, Polirom, 1997. 

 Monadologia, (1720) 

 

Relația lui Leibniz (geometrie)  

Dacă M este un punct în planul triunghiului ABC, atunci: 

 ( relaţia lui Leibniz )  

Consecinţe. 

1). Dacă O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC, R raza acestuia, iar H ortocentrul 

triunghiului, atunci : 

Unde a, b, c  sunt lungimile laturilor triunghiului. 

 

2). Dacă M este un punct în planul triunghiului ABC, atunci: 

 

cu egalitate pentru M=G. 

O altă propoziţie atribuită lui Leibniz este următoarea: 

Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC: 

 

unde M este un punct arbitrar din spaţiu. 

Teorema fundamentală a calculului integral 

Teorema 51efinite51al a calculului integral specifică relația dintre cele două operații de bază 

ale calculului integral, derivarea și integrarea. 

Prima parte a teoremei, numită uneori prima teoremă 51efinite51al a calculului integral, arată că 

o integrală nedefinită poate fi inversată prin derivare. 

Partea a doua, uneori numită a doua teoremă 51efinite51al a calculului integral, permite 

calcularea integralei definite a unei funcții folosind oricare din infinit de multele primitive ale 

acesteia. Această parte din teoremă simplifică calculul integralelor definite. 

Prima formulare și demonstrație publicată a unei versiuni restrânse a acestei teoreme a fost 51efi 

de James Gregory (1638-1675).
[2]

 Isaac Newton (1643–1727) și Gottfried Leibniz (1646–1716) au 

dezvoltat independent unul de altul forma finală a teoremei. 

Intuitiv 

Intuitiv, teorema afirmă doar că suma unor variații infinitezimale ale unei cantități în timp constituie 

variația netă a acelei cantități. 

Pentru a înțelege această afirmație, vom da un exemplu. Să presupunem că o 51efinite51a se 

deplasează în linie dreaptă cu poziția 51efi de x(t) unde t este timpul. Derivata acestei funcții este 

http://ro.math.wikia.com/wiki/Leibniz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_fundamental%C4%83_a_calculului_integral#cite_note-2
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egală cu variația infinitezimală a poziției, dx, pentru o variație infinitezimală a timpului, 

dt (bineînțeles, 52efinite însăși depinde de timp). Să definim această variație a dinstanței pe variația 

de timp ca viteza v a particulei. În notația lui Leibniz: 

 

Rearanjând această ecuație, rezultă că : 

 

Prin logica de mai sus, o variație a lui x, notată , este suma modificărilor infinitezimale dx. Ea 

este egală și cu suma produselor infinitezimale ale derivatei și timpului. Această adunare infinită se 

numește integrare; deci, operația de integare permite recuperarea funcției originale din 52efinite ei. 

De aici se poate deduce că această operație funcționează și invers, derivând rezultatul integralei 

pentru a obține 52efinite originală. 

Enunțuri :  

Prima parte : Această parte este numită uneori Prima teoremă 52efinite52al a calculului integral. 

Fie f o funcție continuă cu valori reale 52efinite pe un interval închis [a, b]. Fie F funcția 52efinite, 

pentru fiecare x din [a, b], prin 

 

Atunci, oricare ar fi x din [a, b], 

. 

Operația  este o integrală definită cu limită superioară variabilă, și rezultatul său F(x) este 

una din infinit de multele primitive ale lui f. 

Partea a doua :  Această parte este uneori numită A doua teoremă 52efinite52al a calculului 

integral. 

Fie f o funcție 52efinite cu valori reale 52efinite pe un interval închis [a, b]. Fie F o primitivă a lui f, 

adică una din infinit de multele funcții cu proprietatea că, oricare ar fi x din [a, b], 

. 

Atunci:  

 

 

Acest rezultat este cunoscut sub denumirea de formula Leibniz-Newton. 
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ISTORIA NUMERELOR 
 
Elevi : Havirneanu Iuliana-Bianca, Stoean Dorina-Cornelia        

Liceul ,,Alexandru cel Bun”,  Botoșani 
Profesor coordonator: Ungureanu Angelica 

 

           Toată lumea admite că matematica este utilă,”ea a fost şi este pâinea cea de toate zilele a 

civilizaţiei”. 

    Istoria numerelor începe din secolul VII – î.e.n. şi după unii cercetători cu mult înainte 

    Secole de-a rândul numărarea obiectelor era o corespondenţă de unu la unu,iar atunci când 

schimbul de obiecte o cerea s-a ajuns la corespondenţa de doi sau trei la unu. 

             Azi fiecare dintre noi foloseşte sistemul de numeraţie zecimal dar putini ştiu că această 

invenţie, a avut drept model mulţimea degetelor. Cine ştie cum ar 

fi arătat civilizaţia noastră, dacă omul nu ar fi avut cinci degete la 

o mână? 

             Nu exista nici o explicatie matematica de ce folosim un 

sistem zecimal, este doar un accident al naturii. Probabil daca am 

fi avut doar 8 degete la maini, acum am fi numarat in baza 8. 

            Inainte de a inventa agricultura, oamenii nu prea aveau 

nevoie de numarat, traind din vanat. Ei strangeau doar atat cat le 

era necesar, ramanadu-le foarte putin pentru a face schimb. Si in 

prezent exista diferite triburi ce traiesc doar din vanat si nu stiu sa numere.  

            Cand primii oameni au inceput sa numere, mai mult ca sigur ca s-au folosit de degetele de la 

maini. Avand in vedere ca avem zece degete la maini, era normal sa numaram in zeci, astfel luand 

nastere prezentul sistem zecimal. Degetele le-au dat oamenilor o metoda la indemana de a numara, 

inca dinainte de a exista cuvinte pentru numere. Atingand degetele in timp ce numaram ne ajuta sa 

tinem evidenta, si tinandu-le ridicate, putem comunica numere fara a fi nevoie de cuvinte. Legatura 

dintre degete si numere este foarte veche. Chiar si astazi folosim cuvantul latin pentru deget-digit 

pentru a exprima numere. 

         Abacul, primul instrument de calcul al antichităţii a dat multe bătăi de cap celor ce-l foloseau 

datorită lipsei cifrei zero. Zero a fost introdus de hinduşi. Ei l-au notat cu un cerc mic căruia ii 

spuneau Kha (gaura) sau sunya (nimic). Hinduşii sunt inventatorii scrierii poziţionale imposibile 

fără folosirea lui zero. 

         Babilonieni, ce au trait in Irak acum 6000 de ani, numarau in baza 60. Ei au dat anului 360 de 

zile (6 x 60), si tot ei au inventat minutele si secundele. Iata cum numarau ei: se foloseau de mana 

stanga pentru a numara pana la 12, impartind fiecare deget exceptand degetul mare in 3 

segmente.Apoi se foloseau de mana dreapta pentru a numara pana la 60, atribuind fiecarui deget 

cate 12. 

          Cifrele se clasifică după civilizația (cultura) în care au apărut și s-au dezvoltat (cifre indiene, 

arabe, romane, etc.) iar cele asociate sistemelor de numerație poziționale se clasifică și după baza de 

numerație (cifre binare, zecimale, hexazecimale, etc.). 

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

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

binare (0, 1) și cifrele hexazecimale (0 ... 9, A, B, C, D, E și F). 
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           Cifrele sunt semnele sau simbolurile grafice cu care se scriu numerele, sunt reprezentarea 

grafică a acestuia. Din punctul de vedere al semioticii, cifra este un semnificant, iar numărul este un 

semnificat. Trecerea de la semnificant la semnificat presupune totdeauna o acțiune de decodare, un 

algoritm. Exemplu: cele 10 cifre de la 0 la 9. 

           Numeralele sunt etichete (mărci) scrise, orale sau gestuale, care reprezintă un număr. Cele 

scrise se formează cu ajutorul cifrelor. Exemplu: numerele 1.000.000, 6 (acest număr se scrie cu o 

singură cifră), 2009. 

          Numărul este un concept abstract (lipsit de formă, culoare etc.) ce descrie o anumită 

proprietate comună a unor colecții sau mulțimi de obiecte - și anume tocmai bogăția (numărul) de 

elemente din ele. Formulat neriguros, numărul se poate defini conceptual drept proprietatea comună 

a tuturor mulțimilor cu același număr de elemente. 

Numerele sunt notate cu cifre (44, 3,14, 13.880 etc.), dar și fiecare din cele 10 cifre poate reprezenta 

un număr. Alte exemple: numărul de zile dintr-o lună (numărul este bine definit, chiar dacă depinde 

de luna aleasă), numărul frunzelor dintr-o pădure (acesta se poate doar aproxima), numărul 

planetelor cu viață din galaxia noastră (acest numărul există, dar nu e cunoscut), numărul punctelor 

de pe un segment de dreaptă (este infinit). 

              Despre folosirea cifrelor hinduse, Al-Horezmi, renumit matematician din Asia Centrală a 

scris o carte care tradusă în latină a cunoscut un răsunet nemaipomenit încât numele autorului 

latinizat în Algoritm şi-a schimbat înţelesul identificându-se cu însăşi opera sa. Azi, prin algoritm se 

înţelege metoda sau regula de calcul. 

             Numărul unu în unele limbi se identifică cu Luna, în altele cu Pământul sau cu Soarele. 

Numirea lui provine din sanscrită de la cuvântul ”eca”. In greaca veche s-a transformat în ”en” şi în 

latină în ”unus”. Numărul unu a fost notat prin diferite semne:  

   •cel mai răspândit o linie verticală ”I” la sumerieni, babilonieni, egipteni, hinduşi, romani, arabi, 

chinezi; simbol al omului în picioare.  

   •Unu este mama tuturor numerelor; în Egiptul antic,”unu”era epitetul zeului Ra, în Babilon, zeul 

cerului.   

   •Unu era identificat cu Unul Divin. Unul simbolizează principiul activ şi se asociază lui 

Dumnezeu , Soarelui, culorii roşii. 

             Numărul doi după unii oameni de ştiinţă a apărut în conştiinţa oamenilor înaintea lui unu; 

abia după ce s-au obişnuit cu o pereche de obiecte, oamenii au înţeles ce înseamnă un obiect. In 

sprijinul acestei păreri este şi faptul că băştinaşii din unele triburi din America de Sud deosebesc 

numai numerele cu soţ şi numără numai pe perechi. Ca şi unu, doi este de origine sanscrita,”dva”. 

La noi în vorbirea de toate zilele se întâlnesc sinonime ca: pereche, dublet, gemeni, duo, cuplu. 

            Numărul trei s-a bucurat de multă atenţie din partea oamenilor dintotdeauna şi de 

pretutindeni. In limba sanscrită cuvântul ”tri” de la care derivă numeralul trei şi înseamnă, a adăuga 

sau a introduce un  lucru nou într-un şir care există de mai înainte. 

           Simbolistica ne trimite la filozofia şi mitologia hindusă unde acţionează principiul Trimurti  

Brahma – Creatorul, Vişhnu – păstrătorul, Shiva – Distrugătorul.  

   •In creştinism Sf. Treime : Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Sf Duh. 

   •In V.T. şi N.T.: trei porunci scrise pe Tablele Legii, Arhiereii de trei ori cheamă numele 

Domnului, lui Avraam îi apar trei îngeri.  

   •Trei caracterizează şi viaţa lui Isus: trei magi, trei ore a stat pe cruce, a înviat din trei morţi, trei 

cruci pe Golgota, inscripţia de pe cruce în trei limbi. 

            Numărul patru în limba sanscrită se numea ”catur ” care însemna a repartiza în grupe de 

câte doua . In multe triburi din regiunile tropicale este folosită numărătoarea din patru în patru. 
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   Semnificaţiile simbolice ale lui patru sunt legate de cele ale pătratului şi ale crucii.  

 Este numărul totalităţii şi plenitudinii terestre, simbolizată prin patru puncte cardinale, patru 

vânturi, patru stâlpi pe care se sprijină Universul, patru elemente cosmice (pământ, aer, apă, foc), 

patru anotimpuri, patru faze ale lunii, patru stări de spirit, patru fluvii ale Paradisului, patru litere în 

numele lui Dumnezeu Tatăl şi Fiul, patru braţe ale Crucii, patru Evanghelişti, patru Evanghelii, 

patru porţi ale  Ierusalimului. 

       Numărul cinci îşi are originea în cuvântul ”panca” care în limba sanscrită înseamnă mână.  

 În antichitate grecii au folosit numărarea în baza cinci. 

 Egiptenii considerau că Universul este format din cinci elemente: Pământul, aerul, apa, focul 

şi eterul.. 

       Numărul şase îşi are originea tot în limba sanscrită, ”sas”, prescurtarea indicaţiei să treci la 

primul deget de la cealaltă mână.  

 Şase are proprietatea: este egal cu suma divizorilor săi, un asemenea număr se numeşte 

perfect.  

 Şase este un număr simbolic ambivalent care reuneşte două complexe de activităţi ternare.  

        Şapte îşi are originea tot în limba sanscrită unde i se spunea ”sapta” .Alături de trei, oamenii au 

răsfăţat şi numărul şapte din cele mai vechi timpuri.  

   •Antichitatea greacă preamărea şapte înţelepţi printre care era şi Thales.  

   •Preoţii Babilonului se închinau la şapte zei corespunzând celor şapte aştri: Soare, Lună, Marte, 

Mercur, Venus, Jupiter şi Saturn.  

        Opt - ”octo” în latineşte îşi are la origine tot un cuvânt sanscrit ”ashto”. Numărul opt se pune 

în relaţie cu octogonul, figura geometrică între pătrat şi cerc şi semnifică lumea intermediară între 

cea terestră conotată prin pătrat si cea uraniană simbolizată prin cerc.  

   •Opt este semn al totalităţii macrocosmice prezent în simbolistica hindusă, japoneză şi africană; 

    •Opt semnifică în creştinism opoziţia dintre V.T. şi N.T. A opta zi succede celor şase zile ale  

Creaţiei şi zilei a şaptea a Sabatului.  

         Nouă, provenit din ”neva” care înseamnă număr nou, atrage atenţia ca fiind ultimul număr 

dinaintea lui zece, bariera unităţilor simple. 

   •Nouă e o multiplicarea a lui trei, e triada triadelor la pitagoreici.  

   •Nouă are un loc de seamă în mitologie, în riturile şamanice ale popoarelor turco-mongole;; la 

vechii indieni se găsesc nouă principii universale; la vechii greci nouă zile şi nouă nopţi sunt măsura 

timpului care despart Cerul de Pământ şi Pământul de Infern. 

           In final vom invata inmultirea cu 9, folosindu-ne de degete. Tinetm palmele deschise in fata 

noastra si numaram degetele de 1 la 10 de la stanga la dreapta. Pentru a inmulti orice numar de 1 

la 9, cu 9, indoim degetul reprezentand numarul pe care il inmultim, si apoi numaram degetele 

pana la cel indoit, si degetele dupa degetul indoit. De exemplu pentru 7 x 9, indoim al saptelea 

deget. Avetm sase degete inainte de cel indoit, si trei dupa el. Deci 63. 

Bibliografie: 
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 Matematica în viața mea  
( eseu argumentativ) 

 

Elev: Rotaru Andreea , Clasa a VII-a C  

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

Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca! Pentru 

mine, această încercare stă în aflarea, înțelegerea, cunoașterea 

cursului pe care îl urmează matematica. Aceasta este 

pretutindeni. Sunt sute de kilometri pe care îi străbate zi de zi, 

sunt miliarde de lucruri în care își face apariția. Este în apă, pe 

pământ, în aer ... este în mine!  

Matematica este ceea ce începe, ca și Nilul, în modestie 

și se ,,termină,” în magnific. Pentru ea, fiecare sfârșit înseamnă 

un nou început, plin de peripeții și de noi provocări. Pleacă de 

departe, dar când ajunge în locul dorit, își arată măreția ... asta 

este esența ei ... scopul pe care și-l urmează neîncetat.  

De multe ori, din motive diferite, este înțeleasă greșit! Pentru unii este prea greu, pentru alții 

prea complicat să înțeleagă, să perceapă fenomenul, utilitatea lui. ”Esența matematicii nu este de a face 

lucrurile mai complicate, ci de a face lucrurile complicate, mai simple.” Aceasta își va îndeplini 

obiectivul doar cu ajutorul tău! Doar tu poți înțelege acest lucru .... Astfel tu poți schimba lumea, poți fi 

unul dintre oamenii optimiști, ce nu văd matematica ca fiind o problemă, ci o soluție!  

Așa am început eu să-i urmez calea, prin lucruri simple, ce ajung acolo unde trebuie ... în inimă. 

Am urmat spusele unei persoane. Am auzit o mămică ce îi spunea băiețelului ei: ,,Dacă vreodată te 

plictisești, nu uita de jocul ce te poate aduce în lumea ta ... singurul joc fără reguli!,, Eram foarte 

surprinsă! Nu știam despre ce vorbește ... așa că am căutat un răspuns. ,,Acel joc este matematica,, a 

răspuns femeia. Răspunsul acesta m-a dezamgit, am rămas încruntată secunde bune la rând, încercând să 

descifrez sensul acelor cuvinte .... Și într-un moment de gândit cu voce tare, am grăit: ,,Si eu care 

credeam că doar viața e un joc cu sau fără reguli! ... Sau cel puțin, ai regulile tale!,, ... Femeia a venit 

la mine și a spus: ,,Dacă viața e sursa ta de 

inspirație, atunci folosește-o pentru a dezlega 

toate misterele! Viața și matematica nu au 

subtitrare! Ori înțelegi, ori nu!,,  

Atunci, m-am luminat toată și am înțeles, 

spunându-mi: ,,E evident!,, În matematică , acesta 

este cel mai periculos cuvânt, precum în viață. 

Ambele sunt două lumi riscante în care trebuie să 

dovedești ce este evident, în cel mai puțin evident 

mod.  

Pentru mine, viața înseamnă muzică, libertate, poezie și iubire, iar matematica ni le poate oferi, 

pe toate, într-un mod unic.  

Muzica sunt teoremele cântate, care așezate pe un portativ, poate dirija corul tuturor 

problemelor, alungându-le.  

Libertatea îmi este dată de posibilitatea nesfârșită de a demonstra că totul există. Consideram, 

pâna nu demult, matematica ca pe un drum paralel cu cel străbătut de mine, cu care nu mă voi intersecta, 
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dar uite, că nu a fost așa! Precum paralelele, se pot întâlni la infinit. Din aceasta => că elementul 

libertate apartine infinitului.  

Ah! ... Poezia! ... Poezia constă în discursul de început ... pentru a-ți da curajul necesar să te 

arunci în această lume a matematicii. Acest gând mi-a fost dat să-l aflu de la un mare om, pe care nu l-

am cunoscut decât din cărți, dar care cred că simțea ce simt și eu, spunând și el la vremea lui: ,,Diferența 

dintre poet si matematician este că poetul încearcă să-și pună mintea în paradis, în timp ce 

matematicianul încearcă să pună paradisul în mintea sa." Gilbert Keith Chesterton m-a făcut să văd 

matematica în versuri.  

”Matematica-i o poezie, / Învață doar, cum s-o privești / Si fiecare cifra-n parte / E plină numai 

de povești.” Și elementul ce completează puzzelul este iubirea. Iubirea pare ceva greu de obținut, ceva 

dificil, dar ea merge pe același principiu ca și matematica... O idee simplă ... ce înflorește apoi, arătând 

toate căile pe care le are.  

Eu cred că mi-am găsit răspunsul, dar cum 

spunea Bob Marley: ''Când crezi că ai găsit toate 

răspunsurile, vine viața și schimbă toate întrebările.'' 

Cu siguranță și matematica îți poate face acest lucru, 

numai că mesajul meu este altul. Poți face orice atunci 

când te inspiră ceva și poți pleca de la simplul subiect: 

''Matematica in viata ta" și poți ajunge departe. Nu uita 

că nu există niciun lift pentru success ... trebuie să o iei 

pe scari!  

Pentru a demonstra că am întețes ceva din toată 

aceasta experiență, am creat formula matematică a 

succesului în viața:  

 

A = x + y + z unde,  

A - succesul în viață TU POȚI  

x - imaginație CONTROLA  

y - ambiție MATEMATICA  

z - muncă  

{x ; y ; z } își ia valori din vasta mulțime a infinitului 
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MATEMATICA ȘI BIOLOGIA 

 
Elev: Jungheatu Robert Gabriel, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Ploiești 
Profesor coordonator: Alexandru Iordache Daniela 

 

 Biomatematica este ramura biologiei, ce se ocupă cu 

aplicarea principiilor matematice în cadrul problemelor biologiei 

şi medicinii. Biomatematica este aplicată larg în cadrul ştiinţelor 

biologice, precum: Genetica comparată; Genetica populaţiilor; 

Neurobiologia; Citologia; Farmacocinetica; Epidemiologia; 

Oncologia; Biomedicina 

La prima vedere, matematica nu pare să aibă o legătură 

directă cu viaţa. Între ştiinţele cu care ne-am obişnuit, 

matematica pare a fi domeniul cel mai abstract, care nu 

furnizează decât unele instrumente pentru descrierile ştiinţifice 

ale fenomenelor fizice, instrumente considerate de multe ori, mai ales de nespecialişti, mult prea 

diferite de realitatea concretă. Însă nu este aşa.  

În acelaşi timp, procesele specifice viului sunt caracterizate de o complexitate mai mare, 

încât, de cele mai multe ori, ele nu pot fi cuprinse printr-o simplă formulă matematică. Mai mult 

decât atât, în intenţia de a descrie formele vii, forma sau dinamica fiziologică a unor celule, organe 

sau organisme, chiar şi modelele matematice bune nu au decât o aplicabilitate restrânsă. Pe de o 

parte, cu cât modelul matematic este mai simplu, cu atât este mai puţin realist. Pe de altă parte, 

modelele "realiste", care reuşesc să se apropie foarte mult de condiţiile sau comportarea sistemelor 

vii, vor avea, în mod inevitabil, mult prea mulţi parametri, încât descrierea va fi complexă şi 

utilizarea ei va fi anevoioasă.  

Matematica şi lumea organismelor vii  

Totuşi matematica a pătruns foarte mult şi în domeniile "rezervate" altădată biologiei. 

Prezenţa ei s-a făcut simţită mai întâi prin descrierile foarte bune pe care le-a oferit pentru structura 

şi dinamica populaţională a unor specii, de exemplu pentru descrierea modului cum evoluează 

raportul cantitativ între speciile de prădători şi cele care constituie prada, în ecosisteme dintre cele 

mai variate. Treptat, modelarea matematică a pătruns în tot mai multe domenii ale biologiei, 

ajungând să ofere numeroase modele capabile să descrie forma celulelor, multiplicarea celulară sau 

dinamica proceselor specifice vieţii celulare. 

În general, pe baza observaţiilor referitoare la unele fenomene din realitate, matematica 

oferă modele, un fel de "construcţii" matematice exprimate prin anumite colecţii de variabile şi de 

regulile care guvernează valorile acestora. Intenţia este aceea de a fixa, prin intermediul descrierii 

matematice, "comportamentul" unui sistem, în cazul acesta un "sistem" viu. Odată elaborat, 

modelul matematic asociat acestui sistem viu poate fi testat, în variate situaţii, şi poate fi 

particularizat sau îmbunătăţit, după caz, prin rafinarea regulilor pomenite mai sus, prin ajustarea 

unor parametri sau chiar prin introducerea altor variabile care să aibă în atenţie aspecte noi 

referitoare la proces.  

O amprentă matematică a celulelor  

Organismele vii, celulele în particular, au diferite stadii de viaţă care se remarcă prin forme 

specifice şi prin parametrii de funcţionare adecvaţi. Plecând de la unele înregistrări video ce 

prezintă aceste stadii de dezvoltare şi prin intermediul unui software specializat în "extragerea" din 

materialul înregistrat a acestor elemente caracteristice celulelor, cercetătorii au reuşit să alcătuiască 

un "profil" al celulelor sănătoase. În mod similar, pe baza aceloraşi indicii colectate de software-ul 

respectiv, ei au reuşit să elaboreze şi "profilul" anumitor celule "bolnave". 
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Membrii echipei de cercetători afirmă că aceste rezultate vor putea fi folosite în viitor pentru 

a dezvolta "instrumente" matematice în "diagnosticarea" celulelor. Modelarea matematică va 

permite, de asemenea, stabilirea unui "profil" al celulelor bolnave în cazul anumitor afecţiuni, 

venind în sprijinul specialiştilor anatomopatologi în conturarea unui prognostic despre modul cum 

va evolua boala. Deosebit de relevant este şi faptul că, în viitor, modelul matematic obţinut va putea 

oferi posibilitatea de a "testa" diferite strategii de tratament pentru fiecare pacient în parte, mai 

precis dozarea cea optimă în chimioterapie sau în tratamentul cu radiaţii.  

Armoniile structurilor genetice şi viaţa omului  

Între rezultatele semnificative care leagă lumea ordonată a structurilor matematice de lumea 

complexă a biologiei, este cu siguranţă şi cel obţinut în 2008 de Gil Alterovitz, cercetător la 

Harvard Medical School. El a avut ideea de a converti, prin intermediul unui alt program 

informatic, structura proteinelor şi expresiile genetice în sunete muzicale. După ce a analizat mai 

bine de 3.000 de proteine din "expresia" biochimică a cancerului de colon, el a comprimat lunga 

listă a proteinelor, folosind anumite corespondenţe între gene şi proteine. În acest fel, el a obţinut 

patru reţele principale cărora le-a asociat note muzicale distincte. Prin aceste corespondenţe a fost 

posibilă realizarea unei linii melodice care corespunde expresiei genetice a unor celule sănătoase şi 

a unor celule bolnave, în cazul particular al cancerului de colon. Rezultatul a fost cumva neaşteptat: 

structura genetică a celulelor sănătoase are o "muzicalitate" armonioasă, în timp ce celulelor 

bolnave le corespund şiruri de sunete dizarmonice.  

Biomatematica = ştiinţa aplicării în biologie a metodelor matematice care nu aparţin 

statisticii matematice.  

Genetica studiază modul în care organisme vii moştenesc caractere, de la precursorii lor; de 

exemplu, copiii seamănă adesea cu părinţii. Genetica urmăreşte să stabilească ce trăsături sunt 

moştenite şi să explice cum sunt transmise aceste trăsături din generaţie în generaţie. 

Unele trăsături se referă la înfăţişarea fizică a organismului; de exemplu, culoarea ochilor, 

înălţimea sau greutatea. Există multe alte tipuri de trăsături, de la modul de comportare până la 

rezistenţa la boli. Trăsăturile sunt adesea moştenite, de exemplu oamenii înalţi şi subţiri tind să aibă 

copii înalţi şi subţiri. Alte trăsături rezultă din interacţia dintre caractere moştenite şi mediul 

înconjurător. De exemplu, un copil poate 

moşteni tendinţa de a fi înalt, dar dacă este 

slab alimentat el va fi totuşi scund.  

Genetica umana, cu rol major în 

prevenirea, combaterea şi tratarea bolilor 

ereditare la om, dezvoltarea ei a fost 

condiţionată de metodele şi posibilităţile de 

cercetare proprii, dar şi de altele specifice altor 

discipline.  

Există şase mari metode dintre care doar două 

au legătură directă cu domeniul matematicii. 

1.Metoda hibridologică - constă în încrucişarea 

unor organisme cu ereditate diferită şi analiza 

statistică- matematică a moştenirii caracterelor 

la urmaşi. Cu ajutorul acesteia au fost 

descoperite primele legi ale eredităţii de către G. Mendel şi T.H. Morgan. 2.Metoda biometrica - 

constă în studierea diferitelor caracteristici cantitative şi stabilirea corelaţiilor dintre diferite 

caractere. Această metodă oferă informaţii asupra variabilităţii diferitelor caractere. ADN-ul Uman 
se află în toate cele 23 de perechi de cromozomi. Acesta conţine circa 3,2 x 10 perechi nucleotide, 
2,95 x 10 perechi nucleotide fiind constituite în eucromatina. Au fost identificate 31.000 de gene 

care sunt transcrise în ARN şi minim 750 de gene codificate în alte tipuri de ARN. Astfel există 

circa 500 de gene pentru diferite tipuri de ARN.  
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Genele sunt distribuite de cele 22 de perechi de autozomi şi pe cei doi cromozomi ai sexelor. 

Raportat la numărul perechilor de baze azotate, cele mai multe gene au fost înregistrate pe 

cromozomul 19, în timp ce numărul cel mai mic de gene se află pe cromozomul 13.  

Aplicaţii ale statisticii in genetică  

Într-un organism există genotipurile AA, Aa, aa.Părinţii transmit către urmaşi fiecare câte o 

singură genă. Se presupune că populaţia parentală este suficient de mare încât încrucişarea să se 

facă la întâmplare şi că proporţiile genotipurilor sunt respectiv α , 2β ,respectiv γ , cu α > 0 , β > 0 , 

γ > 0 şi α + 2β +γ =1. De asemenea se presupune că probabilitateaca un părinte să transmită o genă 

este 1/2. In prima generaţie pot să apară tipurile AA, Aa, aa.  

Neurobiologia este ramura biologiei, care se ocupă cu studierea celulelor sistemului nervos 

şi cu organizarea acestor celule în circuite funcţionale care prelucrează informaţia şi mijlocesc 

procesele comportamentale, precum şi cu studiul fenomenelor vitale de la nivelul sistemului 

nervos.Neurobiologia moleculară reprezintă tendinţa actuală de cercetare a bazelor moleculare care 

sunt suportui proceselor neuronale.  

Biologia celulară, sau citologia, este o disciplină care studiază celulele: structura 

lor,organitele  pe care le conţin, fiziologia lor, interacţiile lor cu mediul  înconjurător, ciclul lor de 

viaţă,diviziunea  şi moartea lor. Studiul este făcut atât la nivel microscopic cât şi la nivel molecular. 

Cercetările de biologie celulară cuprind întreaga gamă a organismelor, de la organisme unicelulare 

ca bacteriile şi protozoarele până la multitudinea de celule specializate din organismul uman.  

Farmacocinetica studiază procesele de absorbţie, transport, distribuţie, metabolizare şi 

eliminare ale unui medicament şi permit stabilirea momentului în care medicamentul ajunge la locul 

de acţiune, respectiv, momentul în care apare efectul.  

Epidemiologia este ştiinţa, ce studiază şi investighează cauzele şi distribuţia maladiilor. 

Studiile epidemiologice au ca scop identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru o anumită 

boală din partea unor substanţe sau produse chimice. 

Epidemiologia este ştiinţa medicală care, prin cooperări multidisciplinare, se ocupă cu 

identificarea factorilor de agresiune pentru sănătate, cu stabilirea mijloacelor şi metodelor de 

neutralizare a acţiunii lor asupra grupurilor populaţionale cu risc crescut, cu depistarea şi lichidarea 

proceselor epidemiologice, a stărilor de boală şi cu elaborarea programelor de protecţie globală a 

sănătăţii umane. 

Prin cunoaşterea temeinică a epidemiologiei s-a putut ajunge la aplicarea corectă a 

profilaxiei bolilor infecţioase, epidemiologia constituind elementul fundamental pe care s-au 

construit legile de prevenire a bolilor infecţioase. 

Epidemiologia studiază şi repartiţia bolilor pe zone geografice, pe anotimpuri. Pentru 

producerea unor boli sunt necesari o serie de factori epidemiologici consideraţi pricipali 

(microorganismul, macroorganismul, mediul exterior) şi o serie de factori secundari (climatici, 

sociali).  

Oncologia este un domeniu al ştiinţei medicale, care se ocupă de studierea 

etiologiei , patogenezei, diagnosticului, clinicii,tratamentului  şi profilaxiei  cancerului, la baza 

căreia stau metodele chirurgicale, radiologice şi medicamentoase de tratament, efectuând în acelaşi 

timp elaborarea şi perfecţionarea lor.  

Biomedicina (biologia medicală) este o ramură a medicinei unde se aplică biologia. Ramura 

se aplică în special biologiei și fiziologiei .  Biomedicina , de asemenea , se poate referi la multe alte 

categorii și domenii conexe. Acesta a fost sistemul de sănătate dominantă pentru mai mult de un 

secol.   

Nanotehnologiile reprezintã ingineria la o scară foarte mică. Acestea pot fi aplicate în 

numeroase domenii, cum ar fi sănătatea şi medicina, tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, 

energia şi mediul înconjurător. Nanotehnologiile funcţionează la nanoscară - scara moleculelor 

individuale.  

Nanobiotehnologia este un câmp nou de cercetrare, constituind interfața dintre stiințele vieții 

și nanotehnologie. In acest domeniu unde dimensiunile cu care se lucrează sunt cuprinse între: 1 nm 

și 100 nm (nanometru). Acest domeniu propune exploatarea calității biomoleculelor și a proceselor 
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pe care le implică pentru dezvoltarea unor materiale sau dispozitive cu activitate certă în medicină. 

Medicamentele substanțe care, în general determină modificări favorabile în organism dar pot de 

asemenea fi nocive datorită mai ales a:  

► efectelor nedorite,  

► reziduurilor,  

► fenomenelor de rezistență.  

 De exemplu, peste 70% dintre bacteriile care determină infecții intra-spitalicești sunt 

rezistente la cel puțin un antibiotic! Cel mai cunoscut exemplu este cel al tulpinilor meticilino-

rezistente. 

Deci microorganismele care pot genera rezistență, posedă forme de „inteligență”, așa că 

noile tipuri de substanțe active trebuie să „identifice” acele căi care le fac „și mai inteligente”! 

Acesta a fost începutul acestei științe.  

Este foarte probabil ca nanotehnologiile să fie utilizate pe scară foarte largă. Unii prevăd 

apariţia unor procesoare de computer inimaginabil de mici sau a unor aparate minuscule care să 

depisteze şi să remedieze arterele deteriorate din corpul uman. Nanotehnologiile ar putea genera 

energie alternativã, ne-ar putea prelungi viaţa şi ar putea îmbunătăţi multe tehnologii deja existente. 

Şi acestea îşi fac deja apariţia. Pe piaţă există deja peste 1.000 de produse care folosesc 

nanomateriale. 

Membrana lui Martin conține o matrice din nanotubi cilindrici de aur cu diametrul de 1,6 

nm.  

Cercetările curente sunt direcționate spre fabricarea unor pori cu dimensiuni și geometrie specifică 

de o mare precizie, care ar putea recunoaște fragmentul de ADN  

Ingineria țesuturilor  

 Suprafața osoasă nu este netedă, ea prezintă denivelări (rugozități) care pot ajunge până la 100 nm 

dimensiune. Dacă suprafața implantului osos artificial ar fi netedă, organismul l-ar respinge, ar 

exista posibilitea ca implantul să fie acoperit de un strat de țesut fibros, lucru care reduce contactul 

dintre implant și os, care duce la slăbirea implantului și produce inflamație. A fost demonstrat că 

prin crearea unor rugozități de dimensiuni nanometrice, pe protezele de șold, genunchi, se poate 

reduce rata respingerii și se stimulează producția de osteoblaste. Osteoblastele sunt celule 

responsabile de creșterea matrixei osoase. Efectul a fost demonstrat cu materiale polimerice, 

ceramice dar mai recent și pe metal. Mai mult de 90% dintr-o suspensie de celule osoase au aderat 

la nanostructurile de pe suprafața metalică. În final aceste constatări vor ajunge la proiectarea unor 

proteze mai durabile (rezistente), și reduc șansele ca implantul să slăbească. S-a arătat că utilizând 

abordarea biomimetică, creșterea înceată a unui film nanostructurat de apatită din lichidele 

corporale stimulate, a rezultat formarea unui strat nanoporos puternic aderent. Startul a fost 

construit din 60 nm de cristale, și posedă o structură nanoporoasă stabilă și bioactivitate.  

Roboții biologici  

„Bioroboții” bacterieni pot fi construiți de exemplu din aprox 300 de gene bine păstrate 

(aproximativ 150000 baze) ceea ce constituie genomul minim pentru un microtub funcțional. 

Utilizați în medicină, acești microtubi, ar putea fi proiectați să producă selectiv vitamine, hormoni, 

enzime și citochine în organismul deficitar, sau să absoarbă și să metabolizeze selectiv în produși 

finali, inofensivi, substanțe dăunătoare, otrăvuri, toxine sau detritusuri intracelulare nedigerabile.  
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METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

CONCURENŢĂ 
 

Elev: Dovlecel Alexandra 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Floarea Mariana 

 

Problemele privind concurenţa unor drepte, ca şi problemele de coliniaritate a unor 

puncte, prezintă adevăruri care sunt, în general, uşor de intuit, însă a căror demonstraţie 

riguroasă cere raţionamente precise şi o gamă variată de tehnici specifice. 

În acest gen de probleme avem de stabilit pe baza unor judecăţi logice, dacă două drepte a şi 

b au un punct comun X şi dreapta c care conţine punctele Y  şi Z trece prin punctul X  atunci 

dreptele a , b, c sunt concurente dacă X, Y, Z sunt coliniare. 

Astfel de drepte le întâlnim în triunghiuri ca drepte suport pentru mediane, mediatoare, 

înălţimi sau bisectoare; de asemenea în paralelograme sau trapeze ca diagonale, precum şi în 

probleme combinate. 

Rezolvarea lor se bazează, în prima fază, pe găsirea punctului de intersecţie X, a două drepte 

a şi b, apoi în raport cu datele problemei se va demonstra că o a treia dreaptă c trece prin acelaşi 

punct. Punctul respectiv găsit va fi punctul de concurenţă ale dreptelor date. 

În continuare, voi prezenta unele metode utilizate mai frecvent în gimnaziu privitor la 

rezolvarea acestui tip de probleme de geometrie. 

M1. Demonstrarea concurenţei folosind unicitatea unui segment. 

Pe dreapta d1  se găsesc punctele A şi B iar pe dreapta d2  se găsesc punctele C şi D ,  astfel 

încât segmentele [AB] şi [CD] să aibă acelaşi mijloc. De reţinut că această metodă funcţionează şi 

în situaţia în care trebuie demonstrată concurenţa mai multor drepte. 

P 1 .   Fie rombul ABCD cu [AC] diagonală 

mare, punctele A1 şi A2 proiecţiile punctului A pe 

[DC] respectiv pe [BC], iar C1 şi C2 proiecţiile 

punctului C pe [AB] respectiv pe [AD]. Să se 

demonstreze că dreptele A1C1,  A2C2,  AC şi  BD 

sunt concurente. 

Soluţie. Cum AC1∥ A1C,  AA1∥ CC1 (ca 

două drepte perpendiculare pe două drepte 

paralele) şi m(∢A1) = 90° rezultă că patrulaterul 

AA1CC1 este dreptunghi. Cum O este mijlocul lui 

[AC], şi A1C1  este diagonală obţinem A1C1 ⋂ 

AC={O} (1). 

Analog se arată că patrulaterul AA2CC2 este 

dreptunghi şi atunci [A2C2] trece și ea prin mijlocul lui 

[AC], deci A2C2 ⋂ AC={O} (2). 

 Cum [BD]  şi [AC] sunt diagonale ale rombului 

ABCD atunci BD⋂ AC={O} (3).  

 Din (1), (2), (3) obținem că dreptele A1C1,  A2C2,  

AC şi  BD sunt concurente. 

 

P2. Fie triunghiul ABC înscris în cercul de centru 

O, iar D punctul diametral opus lui A. Paralele prin D la 
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AB şi AC intersectează cercul circumscris triunghiului ABC în punctele E şi respectiv F , iar 

laturile [AC] şi [AB] le intersesctează în M , respectiv N . Să se arate că dreptele AD, CF, BE şi 

MN sunt concurente. 

Soluţie. Deoarece [AD] este diametru atunci ∆ABD și  ∆ADE sunt dreptunghice în B, 

respectiv E, fiind înscrise într-un semicerc. (1) 

AB ∥ DE, AD=secantă ⟹∢BAD≡∢EDC (alterne interne) (2) 

Din relațiile (1), (2) și având [AD]  latură comună, putem spune folosind cazul de 

congruență al triunghiurilor dreptunghice I.U. că ∆BAD ≡ ∆EDA⟹[AB]≡ [DE] (3) 

Cum AB ∥ DE, [AB]≡ [DE] și m(∢AED)= 90° ⟹ AEDB =dreptunghi (4) 

Analog se arată că patrulaterul ACDF este dreptunghi. (5) 

Din (4) și (5) rezultă că BE şi CF sunt diametre în cerc. (6) 

Patrulaterul AMDN este paralelogram, deoarece are laturile opuse paralele deci MN trece 

prin mijlocul lui AD, adică prin O. (7) 

 Prin urmare, din (6) și (7), dreptele AD, CF,  BE şi  MN sunt concurente. 

M2. Demonstraţia concurenţei folosind proprietăţile liniilor importante în triunghi. 

În unele probleme de geometrie plană, demonstrarea concurenţei unor drepte se reduce la a 

găsi un triunghi în care acele drepte sunt înălţimi, mediane, mediatoare sau bisectoare. 

P1. Pe catetele [AC] şi [AB] ale unui triunghi dreptunghic ABC se construiesc în exterior 

pătratele ACDE şi respectiv ABFG. Să se arate că dreptele BD şi CF se intersectează pe înălţimea 

AH a triunghiului ABC. 

Soluţie. Notăm cu I intersecţia 

dreptelor ED şi FG.  

Cum [AB]≡[AG], ∢BAC≡∢AGI 

(90°), [AC]≡[GI], folosind cazul de 

congruenţă C.C. ⟹∆ABC≡∆GAI. (1)  

Din relația (1) ⟹ ∢CBA≡ ∢GAI (2)  

Dacă notăm m(∢ABC)=x, atunci în 

∆ABC,  m(∢ACB)=90°- x   (3). 

În ∆ACH dreptunghic folosind 

relația (3), obținem m(∢CAH)=90°-(90°- 

x)=x, adică ∢CAH≡∢ABC (4). 

Din relațiile (2) și (4) obținem 

∢CAH≡∢GAI, dar cum punctele C, A, G  

sunt coliniare, folosind teorema reciprocă a 

unghiurilor opuse la vârf, obținem că și 

punctele I, A, H sunt coliniare.(5) 

În triunghiurile ABI şi BFC găsim următoarele elemente congruente: [AB]≡[BF], 
∢IAB≡∢CBF( au măsurile egale cu 90°+ x) și  [AI]≡[BC](din relația (1))⟹ folosind cazul de 

congruență L.U.L. că ∆ABI ≡∆BFC⟹∢ABI≡∢BFC   (6) 

Dar cum ∢ABN și ∢NBF sunt complementare, folosind relația (6) putem spune că ∢NBF și 

∢BFN sunt complementare⟹   m(∢BNF)=90°⟹  C F ⊥ BI . (7) 

Analog se demnonstrează că BD ⊥ C I . ( 8 )  
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Prin urmare din relațiile (5), (7), (8)⟹ [CF], [IH] şi [BD] sunt înălţimile triunghiului BIC, 

altfel spus, dreptele BD şi CF se intersectează pe înălţimea [AH] a triunghiului ABC. 

P2. Fie I punctul de intersecţie al diagonalelor trapezului isoscel ABCD, E şi F mijloacele 

bazelor [AB] respectiv [CD] ale trapezului, iar G şi H mijloacele diagonalelor [AC] respectiv [BD]. 

Se iau punctele I'  şi I" simetricele punctului I în raport cu G şi respectiv H .  

Să se arate că dreptele EF, HI', GI" sunt concurente, iar 2GK = KI", unde K este   punctul   

de   intersecţie   al dreptelor GI" şi HI'. 
Soluţie. Cum I' este simetricul lui I faţă de G iar I" este simetricul lui I față de H urmează IG 

= GI', IH = HI". Prin urmare [GI"] şi 

[HI'] sunt mediane în ∆I I' I", ceea ce 

implică [IP] este a treia mediană a 

triunghiului I I' I" şi deci EF, HI' şi GI" 

sunt concurente iar 2GK = KI". 

 

M3. Demonstrarea concurenţei 

utilizând reciproca teoremei lui Ceva.  

Teorema lui Ceva. Se consideră un 

triunghi ABC şi punctele BCA' , 

CAB' , ABC' . Dacă dreptele 'AA , 

'BB  şi 'CC  sunt concurente atunci: 

1
'

'

'

'

'

'


BC

AC

AB

CB

CA

BA
 

Demonstraţie.  Fie '''}{ CCBBAAP  . 

 Aplicăm teorema lui Menelaus pentru 

triunghiul BAA'  şi punctele coliniare ',, CPC . 

Rezultă: 1
'

''

'


BC

AC

PA

PA

CA

CB
.  

 Aplicăm apoi teorema lui Menelaus 

pentru triunghiul CAA'  şi punctele coliniare 

',, BPB . Rezultă: 1
''

''


PA

PA

AB

CB

BC

BA
. 

 Înmulţind ultimele două relaţii se obţine 

1
'

'

'

'

'

'


BC

AC

AB

CB

CA

BA
. 

Reciproca teoremei lui Ceva. Fie A', B', C' 

trei puncte situate pe laturile [BC], [AC], [AB] 

ale triunghiului ABC. Să se demonstreze că dacă 

este verificată relaţia 1
C'A

C'A

B'A

B'C

A'C

A'B
 ,    

atunci dreptele    AA',    BB',    CC'    sunt 

concurente.  

Demonstraţie. Deoarece A' şi C' aparţin 

segmentelor [BC] respectiv [AB], şi cum BC şi 

AB nu sunt paralele urmează ca dreptele AA',  şi 

CC' sunt concurente într-un punct M  

Presupunem că M nu ar aparţine lui BB' şi fie atunci BB" dreapta care trece 
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prin M cu B" aparţinând laturii [AC]. Aplicăm teorema directă a lui Ceva în triunghiul ABC şi 

pentru dreptele AA', BB" şi CC' concurente în M vom obţine: 

 1
C'A

BC'

A'B

CA'

B" C

B" A'
  care înmulţite cu relaţia din ipoteză dă 

B" A

B" C

B'A

B'C
 , de unde 

avem că B' = B" şi prin urmare dreptele AA', BB' şi CC' sunt concurente. 
 

P1. Se dă triunghiul dreptunghic ABC. Pe cateta [AC] se duce în C perpendiculara CC' cu 

CC' = AC, iar pe cateta [AB] se duce perpendiculara BB' cu BB' = AB . Să se arate că dreptele BC' 

şi CB' se întâlnesc pe înălţimea [AA'] a triunghiului ABC . 

Soluţie. Notăm cu D şi E punctele de intersecţie ale dreptelor AB cu B'C și respectiv AC cu 

C'B. 

Din triunghiul dreptunghic 

ABC, conform teoremei catetei, avem 

relaţia: AB
2
 = BC • BA' şi  

AC
2
 =BC•CA', de unde rezultă că 

CA'

BA'

AC

AB
2

2

 . 

Din triunghiurile asemenea 

AEB şi CEC' rezultă 
CE

AE

CC'

AB
 . 

Cum CC' = AC, putem rescrie 

proporția anterioară astfel  
EC

AE

AC

AB


. 

Din triunghiurile asemenea DBB' şi DAC, rezultă: 
AC

BB'

DA

DB
 . Cum  

BB'= AB putem rescrie proporția anterioară astfel 
AC

AB

DA

DB
 . Înmulţind membru cu membru, 

relaţiile 
2

2

AC

AB

CA'

BA'
 ,

AB

AC

EA

EC
  şi 

AB

AC

DB

DA
  avem că 1

DB

DA

EA

EC

A'C

A'B
  şi prin urmare, dreptele 

BC', CB'  şi AA'  sunt concurente. 

 

P2. Se dă trapezul ABCD, cu [AB] baza mică şi cercul de centru O tangent laturilor [BC], 

[AD] şi [AB] în punctele E, F şi respectiv H. Dacă I este punctul de intersecţie al dreptelor AD şi 

BC, să se demonstreze că dreptele AE, BF şi IH sunt concurente. 

Soluţie. Din ipoteză rezultă că  

AH = AF, BE = BH, EI = FI ca tangente duse 

dintr-un punct exterior unui cerc la cerc. 

Înmulţind între ele cele trei egalităţi 

obţinem: AH∙BE∙EI = AF∙ BH∙ FI şi împărţind prin 

membrul drept obţinem: 

1
AF

EI

FI

BE

BH

AH
 şi deci AE, BF şi IH sunt 

concurente conform teoremei lui Ceva. 

M4. Demonstrarea concurenţei prin 

coliniaritate. 
Între problemele de coliniaritate şi 

problemele de concurenţă există o strânsă legătură; 

o problemă de concurenţă poate fi transformată 

într-o problemă de coliniaritate. 
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NUMĂRUL DE AUR SAU PROPORŢIA DIVINĂ 

 

Elev: Dehelean Nicolae-Adrian 
Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 
Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

      Celebrul arhitect Le Corbusier a preconizat în epocă noţiunea de “modulor”. Cuvântul 

derivă de la “modul”- raport sau scară de proporţie şi “or“ - aur. Este vorba de un raport între două 

mărimi - două segmente şi astfel termenul misterios se transformă într-o noţiune deja cunoscută: 

modulul de aur, raportul sau secţiunea de aur - acel raport căruia, pe vremuri Luca  Pacioli di Borgo 

l-a denumit « proporţia divină » şi a folosit denumirea ca titlu pentru lucrarea sa, tiparită în 1509 la 

Veneţia, la insistenţa prietenului său Leonardo da Vinci, care a şi ilustrat-o.  

                   De fapt, Le Corbusier reia, la nivelul anului 1950, problema pusă de înaintaşul lui cu 

aproximativ  450 de ani în urmă, publicând, la Paris, o carte cu titlu asemănător: “Le modulor. Essai 

sur une mesure harmonique a l‟echelle humaine applicable universelement a l‟architecture et a la 

mecanique”. Numărul de aur sau proporţia divină are toate şansele să redea arhitecturii armonia 

specifică umanităţii, păstrând echilibrul transmis de operele clasice. În studiile sale de arhitectură, 

Le Corbusier a avut grijă ca schimbând etalonul să ţină seama, în distribuţia dimensiunilor, de 

acelaşi raport al secţiunii de aur. Etalonul lui Le Corbusier este un segment egal cu înaltimea unui 

om mijlociu stând in picioare şi având un braţ ridicat, adică 216 cm. În acest caz, ombilicul împarte 

acest segment în douã părţi egale, de 108 cm.      

     Canonul secţiunii de aur era  cu strictete respectat de vechii greci în epoca lui Pericle, dar 

denumirea are o datare mai recentă. Se pare că numele de “sectio aurea” se datorează lui Leonardo 

da Vinci dar ea nu era folosită nici atunci în mod curent, ci de-abia de pe la începutul secolului al 

XIX-lea, utilizat în calcule cu valoarea aproximativă de 1,618. Practica demonstrează că, atunci 

când între dimensiunile a două segmente există proprietatea că ele se află în modulul de aur, ele 

plac ochiului mai mult decât dacă s-ar afla în orice altă relaţie. Aceeaşi observaţie empirică l-a 

condus pe Leonardo da Vinci să numească “sectio aurea”, adică secţiunea de aur de împarţire a unui 

segment. 

    Calculele indică faptul că şi piramida lui Keops are legatură cu numărul de aur. Unii 

cercetatori pretind că toate cunoştiinţele matematice ale egiptenilor stau înscrise în piatra, astfel ele 

pot fi descoperite în dimensiunile după care a fost realizată marea piramidă. Analizând masurătorile 

fãcute de geodezi şi de astronomi asupra mărimii sau orientării piramidei lui Keops, ei au dedus că 

egiptenii cunoşteau cu exactitate nu numai dimensiunile Pământului, distanţa lui până la Soare şi 

proprietăţilr estetice ale raportului dintre două segmente aflate în tăietura de aur, folosindu-le la 

stabilirea dimensiunilor piramidelor şi ale altor clădiri.  

    Geometrii  greci de dinaintea lui Euclid - Pitagora, Eudoxus şi Platon i-au spus pur şi 

simplu “raport”. Euclid este primul care îl denumeşte “raport extrem şi mediu”, deosebindu-l astfel 

de toate celelalte rapoarte în care s-ar putea împărţi un segment de dreaptă. Din diferite surse antice 

reiese clar ca pitagoricienii cunoşteau numerele iraţionale şi puteau astfel determina prin calcul 

valoarea aproximativă a secţiunii de aur, iar prima şi cea mai veche relatare a fost cea a lui Platon – 

în lucrarea “Timeu”. Platon, ca şi alţi filozofi din antichitate, considera că focul, pământul, aerul şi 

apa sunt elemente primordiale, atomii din combinarea cărora s-a format universul şi tot ce există în 

el, anume - trei dintre ele erau imaginea tipică a stărilor în care se manifestă materia: solidă-

pãmantul, lichidă-apa şi gazoasă-aerul, iar focul era imaginea energiei.  

Cum Platon era un mare admirator al geometriei, a cautat o corespondenţă, o analogie de 

natură geometrică, pentru aceste elemente şi ea i-a fost sugerată de cele cinci poliedre regulate pe 
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care le-a studiat în şcoala lui Pitagora. Astfel, datoriă formei lor remarcabile, aceste elemente au 

devenit simbolurile “elementelor”.  

Cele patru poliedre regulate cu suprafaţă compusă din triunghiuri sau pătrate au devenit 

simbolul celor patru elemente iar dodecaedrul, cu forma sa aproape sferică, din  care cauza i se şi 

spunea sfera facută din 12 pentagoane regulate, a fost considerată ca evocând însăşi sfera cerească, 

imaginea întregului univers. Aşadar, de la Platon avem cea mai veche mărturie despre cunoaşterea 

secţiunii de aur de către pitagoricieni. 

Leonardo da Vinci susţinea misterul acestei secţiuni şi aducea exemple luate din proporţiile 

diferitelor părţi ale corpului omenesc sau din arhitectură, afirmând că forma armonioasa  a corpului 

omenesc se explică prin existenţa acestui raport de aur între diferitele părţi ale lui. Astfel: ombilicul 

împarte lungimea corpului omenesc după secţiunea de aur, iar toate statuile antice sunt realizate 

după această regulă. Mai mult, Leonarda da Vinci  este de părere că secţiunea de aur este canonul 

după care ar trebui să se stabilească proporţiile dintre diferitele părţi ale aceleaşi cladiri, precum şi 

între volumul construit şi cel rămas liber, pentru că  numai astfel poate să placă ochiului. 

  Matematicianul  francez Paul Montel a afirmat într-un articol din “Comptes rendus” apărut 

la Paris că din din punct de vedere matematic e imposibil ca vechii egiptenii să fi cuprins în 

dimensiunile unei piramide atâtea date ştiinţifice diferite, câte se susţin că ar rezulta din 

măsuratorile fãcute de egiptologi. Astfel, el afirma că singura valoare pe care egiptenii au inclus-o 

cu adevărat în piramida lui Keops este aceea a secţiunii de aur, construind triunghiul dreptunghic 

meridian cu dimensiunile laturilor alese special în acest raport, de aceea acest triunghi poartă 

numele de “triunghi egiptean”. Mai cunoscut decât acesta şi cu acelaşi nume este un alt triunghi 

dreptunghic - şi anume acela cu laturile proporţionale cu numerele 3, 4 şi 5. Şi acesta a fost folosit 

de egipteni şi se găseşte în semiprofilul altei piramide din Gizeh. Fiind însă şi singurul triunghi 

dreptunghic în care laturile sunt în progresie aritmeticã, el se numeşte “triunghiul egiptean perfect”. 

Se poate afirma că numărul de aur este strâns legat de şirul lui Fibonacci, care este definit 

prin relaţia recurentă de ordinul 1:  

                                          f0=0; f1=1; fn= f0+ f1 , pentru orice n număr natural. 

     Avem relaţia   1+=² şi înmulţind succesiv cu , ², ³… obţinem o progresie 

geometricã de raţie  şi mai mult, orice termen al progresiei este egal cu suma celor doi termeni 

precedenţi; termenii şirului 1, , ², ³… au proprietăţi aditive şi totodată multiplicative. De aici, 

asemanarea cu şirul lui Fibonacci, pe măsura ce creşte rangul termenilor şirului, raportul dintre 

termenul n şi cel precedent lui, termenul de rang n-1, se apropie de 1,618033989... 

   Acest şir e dublu aditiv şi posedă calitatea de a reflecta în mod numeric o însuşire a 

materiei vii, aceea a creşterii realizate prin compuneri succesiv aditive.  

De exemplu, studiile de botanică demonstrează că pe o tulpină, distanţele dintre nodurile de 

unde se dezvoltă frunzele sunt repartizate aproximativ după această lege. Aproximativ, pentru că în 

procesul de dezvoltare a unei plante sau a unui animal apar uneori şi condiţii particulare legate de 

sol, de climă sau de alţi factori, imposibil de determinat, care pot influenţa creşterea şi dezvoltarea 

într-un mod anormal.  Proprietatea de dublu aditivitate trebuie privită din punct de vedere statistic, 

adică în medie, după un număr mare de masurători şi numai atunci se poate afirma că masurătorile 

duc la această concluzie. De asemenea se remarcă această lege de creştere în forma cochiliilor 

melcilor, sau a scoicilor, a coarnelor animalelor, a unor oase, cum ar fi femurul la om, unde, deşi 

creşterea se face numai printr-o extremitate, se păstrează forma iniţială, transformându-se în una 

mai mare asemenea ei. 
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Construcţia triunghiului de aur:

  

 

Un triunghi de aur ascuţitunghic este un triunghi isoscel, cu laturile congruente mai lungi 

decât baza si care formează un raport de aur cu aceasta. Un triunghi de aur optuzunghic este un 

triunghi isoscel, cu laturile congruente mai scurte decât baza si care formează cu aceasta un raport 

de aur. 

Raportul de aur a stârnit curiozitatea cercetătorilor din secolul al XIX-lea, care au efectuat 

studii statistice în diferite domenii. Astfel, cunoscutul psiholog  G. Th. Fechner, a prezentat unui 

public larg o serie de dreptunghiuri de dimensiuni diferite şi a cerut să se aleagă cele cu forma cea 

mai placută. Majoritatea preferinţelor au fost pentru dreptunghiurile cu dimensiunile în tăietura de 

aur. De altfel, forma obişnuită a cărţilor, a meselor şi a multor obiecte dreptunghiulare de uz curent 

este astfel proporţionată. S-au mai efectuat masurători pentru a studia dacă acest raport se întâlneşte 

în natură, între diferitele părţi ale corpului omenesc, ale plantelor sau ale animalelor, iar concluzia a 

condus la şirul lui Fibonacci sau aşa numita lege a creşterii organice, binecunoscută de 

matematicieni. 

 Gheorghe Ţiţeica, marele nostru savant, afirma despre secţiunea de aur că  stramoşii noştri 

cei mai îndepărtaţi “aveau în instinct simţul proporţiei şi cunoşteau, fără să fi învăţat vreodată, 

proprietăţile figurilor asemenea”.  

                Natura construieşte zi de zi, de mii de ani, forme ale căror dimensiuni respectă secţiunea 

de aur, armonia reprezentând coexistenţa normală a lucrurilor sau a fiinţelor în proporţie divină în 

lumea plantelor şi animalelor. Ochiul omenesc s-a deprins cu raportul tăieturii de aur din moşi-

stramoşi şi de aceea îl place instinctiv.  
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      Se trasează o dreaptă L. 

1. Într-un punct A al dreptei L , se construieşte o perpendiculară M; 

2. Se consideră un segment AB de lungime 1 pe dreapta M 

(lungimea 1 este o lungime de referinţă, în funcţie de ea le vom 

raporta pe celelalte); 

3. Se considerã un segment AC tot de lungime 1 dar pe dreapta L; 

4. Se consideră segmentul CD tot de lungime 1 şi tot pe dreapta L, 

astfel ca AD să aibă lungimea 2; 

5. Se uneşte B cu D, iar triunghiul rezultat, şi anume ABD este 
triunghiul de aur. Segmentele BD şi AB se află în raportul de 

aur. 
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O STEA PE CERUL MATEMATICII 
 
Elev: Rotaru Cristina-Mihaela 

Școala „Mihai Viteazul” Târgoviște 
Profesor coordonator: Muscariu Simona 

 

               Pe lângă Arhimede, Euclid sau Pitagora îl avem și noi pe 

românul nostru  matematician Nicolae Abramescu. Deși nu este la fel de 

vestit ca cei menționați mai sus, Abramescu a fost cu adevărat un real 

talent în matematică,devenind încă de pe băncile liceului un asiduu 

corespondent al „Gazetei Matematice”, iar din iulie 1907 membru şi 

redactor al ei.   

                Acesta s-a născut la Târgoviște pe data de 31 martie 1884, 

unde și-a parcurs școala primara și liceul. Și-a continuat studiile la 

Facultatea de Științe din București, iar după absolvirea acesteia se 

consacră timp de un deceniu şi jumătate învăţământului secundar, fiind 

profesor la liceele din Ploieşti, Botoşani şi Galaţi. În 1919 devine 

conferențiar la Universitatea din Cluj şi după doi ani profesor la 

Universitatea din București. A contribuit la organizarea Societății de 

Științe din Cluj şi a primului Congres Naţional al matematicienilor români, care s-a bucurat de 

participarea lui Vito Volterra. Cu acest prilej debutează , la Cluj, revista „ Mathematica”, unde au 

colaborat peste 150 de matematicieni din toată lumea, printre care şi Nicolae Abramescu. 

               În cadrul activităţii didactice, încă din primii ani de profesorat la Facultatea de Ştiinţe, 

Nicolae Abramescu a redactat şi transcris cu cerneală litografică cursurile pe care le preda 

studenţilor, şi care au fost publicate de Universitatea din Cluj, apoi două dintre aceste cursuri au fost 

tipărite: Geometria Analitică în trei ediţii şi Lecţiuni de geometrie pură infinitezimală, în ediţie 

unică. Geometria Analitică la prima ei ediţie este dedicată fostului său profesor Gheorghe Ţiţeica şi 

este prefaţată de acesta. Alături de aprecierea cursului, reţinem din prefaţă caracterizarea succintă, 

dar cuprinzătoare pe care o face marele matematician fostului său student: „Am cunoscut 

entuziasmul elevului de liceu, corespondent al Gazetei Matematice, al studentului şi al profesorului 

de liceu. Rar exemplu, mai ales la noi, de stăruinţă şi de dragoste neclintită de ştiinţă. Ba e ceva mai 

mult. E un exemplu de voinţă titanică şi mai rară, care merită să fie cunoscut, ca să servească de 

pildă. După ce a fost multă vreme profesor de liceu, cu o hotărâre eroică s-a îndreptat spre 

învăţământul superior, şi-a pregătit teza de doctorat, a făcut lucrări şi astăzi e profesor universitar”.  

             Pe lângă societățile din România , matematicianul a contribuit în mai multe organizații 

precum Societatea de Matematica din Franța.    

La 11 februarie 1947 , Nicolae Abramescu trece în neființă, dar cu toate acestea lasă în urmă lucrări 

reprezentative matematicii. Tocmai de aceea pot spune că a fost o glorie pentru români şi nu numai, 

în fiecare an acesta fiind reamintit de Universitatea din Cluj.             

 

  

 

 

 

 

„    Niculae Abramescu este un exemplu de voinţă titanică..., 

care merită să fie cunoscut, ca să servească de pildă”. 

Gheorghe Ţiţeica 
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APLICAȚII ALE MATEMATICII ÎN PRACTICĂ 
 

 
Elev. Onache Daniel  
Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu” Pitesti 
prof. Filipcic Iulia Teodora  

 

 

Motto, 

Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul (Galileo Galilei) 

 

Matematica este știința cu cea mai largă răspândire în toate domeniile de activitate:fizică, 

chimie, informatică, economie și mai nou psihologie, sociologie, business. 

Raționamentul și calculele matematice ajută la deslușirea fenomenelor care se petrec în 

natură; se cunoaște faptul că pornind de la probleme practice s-a ajuns la rezultate de interes 

științific. Studiul funcțiilor și derivatelor poate constitui un suport determinant pentru descrierea 

formulelor, observațiilor și experimentelor.  

Exemplificăm cu o problema dată la Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici. 

 

O navetă spaţială are traiectoria dată de y=f(t)= √    

 
,unde t reprezintă timpul in secunde iar f(t) 

reprezintă înălţimea in kilometri( de la momentul t=o până la t=2,se consideră că are loc 

desprinderea de pe rampa de lansare deci înălţimea este considerată 0). 

a)Să se determine înălţimea la care ajunge naveta după 4 secunde de la desprinderea de pe rampa de 

lansare. 

b)Să se demonstreze că traiectoria este concavă. 

c)Să se determine asimptota traiectoriei (considerând că timpul tinde spre infinit). 

Soluţie:  

a)  f(6)=√    

 
=√    

 
=√  

 
=√ =2√  

              b)   f‟(t)=  

 √    
 

∙ (
    

 
)‟=

 

√    
∙

 

 
 

                     f‟(t)=
 

 √    
 

                     f‟‟(t)=
 

 
(

 

√    
)  =

 

 
∙
  √       √      
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                                                 =
  

      √    
 ,t   

Se observă că pentru t>2 avem f‟‟(t)<0 aşadar f este concavă. 

              c)  i             

             m= i     
    

 
  i     

√    

  
  i     

 √  
 

  

  
 

 

 
 

             n= i              

                = i    [
√    
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                =
 

 
 i    *√      + 

                =
 

 
 i    

       

√      
 

                =
 

 
 i    

  

√      
=0 

y=
 

 
  este asimptotă oblică spre +  
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MATEMATICA, LITERATURA  ȘI ARTA 
Elev :Osipov Ana-Maria,  

Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu”,  

profesor: Chirițescu Cristina 

“Viaţa e o socoteală matematică, adunăm, scădem, înmulţim, împărţim, dar mai şi greşim.” 

David Boia 

     Matematica este în general considerată ca fiind o știință, dar eu nu cred că este doar atât. 

Recunosc că matematica a contribuit la tărâmurile științei fizice, și a fost consolidată prin 

interacțiunile  sale cu științele exacte , dar descoperirile matematice sunt realizate, indiferent de 

aplicabilitatea sau utilitatea lor în lumea fizică. Matematica a evoluat pur pentru sine, iar cele mai 

mari contribuții în domeniu fiind acele teorii care pun valoare pe frumusețea logicii adoptate. Ceea 

ce este misterios este faptul că o teorie posedă o frumusețe intrinsecă ce transcende subiectul și își 

găsește aplicabilitate în alte domenii, chiar în literatură și artă.  

“1984”, “Trei într-o barcă”, “Trei pe două biciclete”, “ 1001 de nopți”, “Doi ochi albaștri”, 

“Unsprezece minute” ; Ce-ar fi lumea fără matematică? Știm cu toții că numerele guvernează lumea 

în care trăim, chiar prin literatură și simetria din artă  dar nu știm că matematica este o știință și o 

limbă în același timp. Magia ei costă tocmai în faptul că ea ne  explică un lucru evident, în cel mai 

puțin evident mod posibil, departe de cifre și litere, matematica se întrepătrunde cu literatura, 

formând un întreg, sau o muză a rațiunii pentru universul artistic.  

         Regăsim în matematică esențialul vieții- ECHILIBRUL. Mai mult sau mai puțin e tot ce 

contează când doar o picătură face diferența.  Numerele și cifrele ne introduc în universul infinit al 

ecuațiilor, cum infinită este și opera poetului, a artistului și a gânditorului. Este imposibil de a pune 

în cuvinte harul  unei teoreme.  Este foarte abstractă și complexă. Pot să-l descriu doar ca fiind 

asemănătoare cu o parte  perfectă a muzicii, în care fiecare notă este de neînlocuit sau la o poezie în 

care nicio silabă nu poate fi schimbată. Frumusetea despre care vorbesc este ca tensiunea rafinată, 

care ține laolaltă aspecte ale unei opere de artă; o seninătate fragilă, care cimentează perfecțiunea. 

Și astfel, forța magnetică care atrage artă și, prin urmare, literatura în matematică este frumusețea 

demnă a logicii sale pure.  

           Matematica umple golul creat în  literatură, iar toți oamenii care înțeleg tainele și căile 

rezolvărilor ei, pot fi considerați adevărați poeți ai ideilor logice. Partea exactă a imaginației 

noastre, deși ne poate da dureri de cap, permite oamenilor să atingă certitudinea în orice domeniu de 

cercetare. De mici copii, învățăm arta numerelor și a cifrelor în paralel pentru a simplifica greutățile 

înțelegerii lor.  

        Matematica este o afacere totul sau nimic: fie poți dovedi teorema sau nu poți. Nu există nicio 

zonă de gri. Nu se poate "aproape dovedi" sau "aproape rezolva" nimic. Niciun compromis nu este 

permis. Teoria completată trebuie să fie lipsită de ambiguitate, ca într-o poveste ce are un singur 

final. Nimic, dar absolut și, prin urmare, prețioasa valoare la matematicii. În literatura de 

specialitate, cu toate acestea, nu este important ca totul să fie explicat. De fapt, o cameră pentru 

imaginația cititorului este lăsată deschisă. Acest lucru ar putea sugera că literatura este mai flexibilă, 

într-un fel mai ușor de abordat decât matematica, dar îmi imaginez că o cameră pentru fiecare final 

al poveștii  poate fi neliniștitoare pentru un scriitor ca și pentru un matematician, care caută mereu 

alte rezolvări și teoreme noi.  

Un scriitor, ca și un matematician trebuie să aibă răbdare , devotament și  curaj. Acești oameni își 

dedică întreaga viață numerelor și cifrelor, fără a avea garanția că vor fi apreciați.  Este greu , uneori 

imposibil să atingi absolutul, mai ales când întâlnim obstacolele din lumea reală. Sufletul lor tinde 

spre infinit și renaște prin fiecare rând citit, scris sau rezolvat. Valoarea matematicii și a literaturii 

sunt incontestabile, preocupând mințile omenești încă din cele mai vechi timpuri. 
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Matematica în viaţa cotidiană 
 

Elev: Pârvu Ioana Alexandra 
Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti 
Prof. îndrumător: Bucur Sorin 

 

 Ce este matematica? 

În dicţionar găsim urmatoarea definiţie: matematica este ştiinţa care se ocupă cu studiul 

mărimilor, al relaţiilor cantitative şi al formelor spaţiale (cu ajutorul raţionamentului deductiv). 

Dar, eu cred că este mai mult de atât. 

Carl Friedrich Gauss afirmă: “Matematica este regina ştiinţelor”. 

Consider că definiţia lui Gauss este mult mai complexă, deşi, la prima vedere pare o 

afirmaţie puerilă. 

O ramură importantă a matematicii este geometria. Aceasta este, cred eu, cea mai utilizată în 

viaţa de zi cu zi, chiar dacă ne dam sau nu seama.  Un exemplu fascinant pentru susţinerea acestei 

idei, este capabilitatea albinelor de a construi faguri de ceară având ca formă un hexagon perfect. 

Acestea au realizat o construcţie de faguri care asigură economie de spaţiu şi economie de ceară, 

forma hexagonală este cea mai apropiată de cerc (care poate umple un plan). 

În epoca Renaşterii, pentru a fii un pictor renumit, sculptor sau arhitect, în primul rând 

trebuia să fii un bun matematician. Idealul pictorilor era ca tabloul să dea iluzia de spaţiu 

tridimensional. Pentru aceasta, era nevoie de ani de pregătire şi studiu al geometriei în spaţiu. Deşi, 

atunci când priveşti tablouri de Leonardo Da Vinci, Rafael sau Durer, nu îţi dai seama că pentru 

realizarea lor au fost necesare luni întregi de calcule şi de schiţe, fără de care nu s-ar fi creat 

impresia spaţiului tridimensional şi portretele nu ar mai fi avut expresivitatea ce le dă “viaţă”, 

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. De exemplu, într-o melodie care 

are măsura 3/4, suma duratelor notelor din fiecare măsură trebuie 

să fie de trei pătrimi (măsurile sunt separate între ele prin bare 

verticale): 

De asemenea, gamele şi intervalele muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni 

matematice elementare cum ar fi şirurile, intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la claviatura 

unui pian, observăm că notele clapelor albe se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare 

notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un şir de numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 7. 
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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. 

 

 

 

Şirul lui Fibonacci 

În anul 1202, Fibonacci a participat la un concurs de matematică în Pisa. Problema propusă 

concurenţilor a fost celebra “Problema a iepuraşilor” lui Fibonacci. 

“Plecând de la o singură pereche de iepuri şi ştiind că fiecare pereche de iepuri produce în 

fiecare lună o nouă pereche de iepuri, care devine “productivă” la vârsta de o lună, calculaţi câte 

perechi de iepuri vor fi dupa n luni. (de asemenea se considera ca iepurii nu mor în decursul 

respectivei perioade de n luni).” 

Să notam  Fn numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de perechi de iepuri după 

n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn, la care se adaugă iepurii nou-născuţi. Dar iepuraşii se nasc doar din 

perechi de iepuri care au cel puţin o luna, deci vor fi Fn-1 perechi de iepuri nou-născuţi. 

Obţinem astfel o relaţie de recurenta:   (reprezentata si prin diagrama de mai jos )                                

Fn+1 = Fn + Fn-1;                    

F1=1; 

F0=0. 

 

 

 

 

 

 

Această relaţie de recurenţă reprezintă regula care generează termenii şirului lui Fibonacci:                      

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,..... 

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

celor două de dinaintea sa. 
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Dacă luăm în considerare raportul dintre două numere succesive, în sirul lui Fibonacci şi 

vom împărţi fiecare la predecesorul sau vom găsi următoarele serii de numere:           

  1 / 1 = 1,  2 / 1 = 2,  3 / 2 = 1.5,  5 / 3 = 1.666...,  8 / 5 = 1.6,  13 / 8 = 1.625,  21 / 13 = 1.61538...  

Raportul aproximeaza o anumită valoare, pe care o numim raportul de aur sau numărul de 

aur:                         φ (fi) = 1.618034 

 

Şirul lui Fibonacci în viaţa de zi cu zi 

Acest număr a fost cunoscut şi studiat încă din antichitate, sculptura şi arhitectura Greciei 

Antice din secolul lui Pericle respectând cu rigurozitate secţiunea de aur, aceasta fiind considerată o 

măsură a armoniei şi echilibrului. 

 

Mâna umana are 5 degete, fiecare deget având 3 falange, separate 

prin 2 încheieturi. Media lungimilor falangelor este de 2, 3 si respectiv 5 cm. 

În continuarea lor este un os al palmei care are în medie 8 cm. (2,3,5,8)  

 

Câtul dintre lungimea parţii de jos a corpului 

omenesc, măsurată de la ombilic până la tălpi, şi 

partea de sus, măsurată din creştet până la ombilic este 

numărul de aur.  

 

Ritmul ciclic al bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om 

sănătos ca o linie curbă, cu suişuri şi coborâşuri. Reprezentarea grafică a 

"şirului lui Fibonacci" seamană izbitor cu cea de-a doua parte a amintitei 

EKG. 

 

Molecula de ADN are şi ea la baza secţiunea de aur. Ea măsoară 34 angströmi (A) în 

lungime şi 21 A laţime, pentru fiecare ciclu complet al elicei duble a spiralei sale. Numerele 21 si 

34 fac parte din "sirul lui Fibonacci“. 

 

Consider că matematica stă la baza dezvoltării noastre, aceasta fiind prezentă în orice 

domeniu, mai mult sau mai puţin evident. Ea este pretutindeni, de la formele geometrice ale 

obiectelor care ne înconjoara, cunoscute încă de la grădiniţă, la programele calculatoarelor care au 

la bază algoritmi matematici. 

 

 

Bibliografie: 

 

http://www.anulmatematicii.ro/articol/muzica-matematicii 

http://www.slideshare.net/evacantatormac/aplicatii-ale-matematicii 
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SEMNIFICAȚIA NUMĂRULUI PI 
 
Elev: Avram Marian 

Școala: Colegiul Spiru Haret 
Coordonator: Breazu Nicolae 

 

Numărul PI este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferința și 

diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian; este aceeași valoare ca și raportul dintre aria unui 

cerc și pătratul razei sale. Simbolul π a fost propus pentru prima oară de matematicianul galez 

William Jones în 1706. Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notația zecimală 

obișnuită. 

Istorie                                                

Cea mai veche utilizare atestată a unei bune aproximări a lungimii unei circumferințe în 

raport cu raza este 3+1/7, valoare folosită la proiectele piramidelor din Vechiul Regat al Egiptului. 

Marea Piramidă din Giza, construită în 2550-2500 î.e.n., a fost construită cu un perimetru de 1.760 

cubiți și o înălțime de 280 cubiți; raportul 1.760/280 ≈ 2π. Egiptologi ca profesorii Flinders Petrie și 

I.E.S Edwards au arătat că aceste proporții circulare au fost alese deliberat de către scribii și 

arhitecții Vechiului Regat, din motive simbolice. Aceleași proporții apotropaice fuseseră utilizate și 

la Piramida de la Meidum din anul 2600 î.e.n. Aceste aplicații au fost relevate arheologic, întrucât 

nu există dovezi scrise din perioada respectivă. 

Istoria veche a lui π în documente scrise urmează dezvoltarea matematicii în ansamblul ei.Unii 

autori împart progresul în trei perioade: perioada veche, în care π a fost studiat geometric, epoca 

clasică de după dezvoltarea analizei matematice în Europa în preajma secolului al XVII-lea, și era 

calculatoarelor numerice. 

Litera PI 

Numele literei grecești π este pi, scriere utilizată în unele situații în care nu este disponibil 

simbolul grecesc, sau în care utilizarea sa ar fi problematică. π corespunde literei române (latine) p. 

Nu se notează cu literă mare (Π) nici măcar la început de propoziție. 

Constanta se numește „π” deoarece este prima literă a cuvintelor grecești περιφέρεια (perifereia = 

periferie) și περίμετρος (perimetros = perimetru), probabil cu referire la utilizarea sa în formula de 

calcul a circumferinței (sau a perimetrului) unui cerc. 

Formule pentru calcularea lui PI 

Până la începutul mileniului II, π a fost cunoscut cu o precizie de mai puțin de 10 zecimale 

exacte. Următoarea descoperire majoră în studierea lui π a venit cu dezvoltarea seriilor infinite și, 

ulterior, cu descoperirea analizei matematice, care în principiu permite calculul lui π cu orice 

precizie dorită prin adăugarea oricât de multor termeni. 

Definiție 

În geometria plană euclidiană, π este definit ca raportul dintre circumferința unui cerc și 

diametrul său π =c/d. 

Raportul C/d este constant, indiferent de dimensiunile unui cerc. De exemplu, dacă un cerc 
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are de două ori diametrul d al unui alt cerc, el va avea de două ori circumferința C, păstrând raportul 

C/d. 

Aria cercului = π × aria pătratului umbrit cu raza cercului  π =A/r*r 

Iraționalitate si transcendență 

π este un număr irațional, sau altfel spus, el nu poate fi scris ca raport (rație) de două numere 

întregi. Ipoteza iraționalității lui π este menționată încă de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī[11] 

în secolul al IX-lea. Maimonides menționează în secolul al XII-lea că este sigur de iraționalitatea lui 

π [12]. Însă demonstrația completă a fost realizată abia în 1768 de către Johann Heinrich 

Lambert.[13] În secolul al XX-lea s-au construit demonstrații ce nu necesită decât cunoștințe de 

calcul integral. Una dintre acestea i se datorează lui Ivan Niven.[14][15] O demonstrație oarecum 

similară este cea a lui Mary Cartwright. 

Transcendența 

Construirea unui pătrat cu aceeaşi arie ca un cerc dat este o problemă cunoscută încă din 

antichitate. Însă în 1882 s-a demonstrat că π este un număr transcendent, și deci un asemenea pătrat 

nu poate fi construit într-un număr finit de pași folosind numai rigla și compasul. 
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PITAGORA 
 

Elevi: Drăgoiu Ioana, Arman  Beatrice 

Școala Gimnazială  Aurel Vlaicu Arad 

Prof. Coordonator  Doble Ileana 

 

 

Pitagora sau Pythagoras (n.circa. 580î.Hr. -

d.circa. 495î.Hr.) 

A fost un filosof și matematician grec, originar din 

insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la baza 

întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A fost și 

conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul Italiei). 

Scrierile sale nu s-au păstrat.  

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a 

tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și descoperirile 

lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați. Pitagora pare să nu fi scris 

nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul de bine cunoscută din lucrările 

lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și din lucrări ale pitagoricienilor de mai târziu. Totuși, nu 

se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au adăugat pitagoricienii ulteriori. Celebrele 

texte "pitagoriciene" Versurile de aur ale lui Pitagora și Legile morale și politice ale lui Pitagora, 

existente și în traduceri românești, aparțin unei epoci ulterioare. 

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). Teorema poate fi scrisă sub forma unei relații între cele trei laturi a, b șic, 

câteodată denumită relația lui Pitagora:    BC
2
=AC

2
+AB

2
 

            
 

APLICAȚII: 

1. Teorema lui Pitagora : Într-un triunghi dreptunghic, 

pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor. 

 

 Sub formă matematică, teorema lui Pitagora se scrie astfel: 

         Sau     
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(unde I reprezinta ipotenuza, iar C catetele) 

2. Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii celei 

de-a 3-a laturi, atunci triunghiul este dreptunghic. 

 

-pentru a afla latura BC, scriem teorema lui Pitagora şi înlocuim cu ceea ce cunoaştem: 

 

 

 

 

 

 

3. Fie dreptunghiul ABCD cu dimensiunile AB = 20 cm şi BC = 15 cm. Se construieşte BE ⊥ AC, 

E   (AC). Se cere să se calculeze AC, BE, cos(∠ABE) şi sin(∠ACB). 

Rezolvare: 

– construim desenul : 

 
– diagonala AC se poate calcula din ΔABC cu m(∠B) = 90º, cu ajutorul teoremei lui Pitagora: 

https://iubescmatematica.files.wordpress.com/2015/04/trigon_15.png
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– înălţimea BE a ΔABC o putem calcula astfel: 

 
– în continuare, calculăm cos(∠ABE) şi sin(∠ACB) : 

 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iubescmatematica.files.wordpress.com/2015/04/trigon_12.png
https://iubescmatematica.files.wordpress.com/2015/04/trigon_13.png
https://iubescmatematica.files.wordpress.com/2015/04/trigon_14.png
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DESPRE FEMINITATEA ȘTIINȚELOR  
 

Elev: Popescu Andreea,  
școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” , Tg-Jiu 
Prof. îndrumător Giorgi Victoria 

 

   În acest eseu vreau să vorbesc despre matematică, despre regina științelor . Dar nu despre formule 

și ecuații , vreau să vorbesc despre oameni importanți din acest domeniu educational...despre 

matematicieni . La orele de matematică am auzit adesea de reciproca lui Pitagora, teorema lui 

Euclid , formula lui Gauss, , adică numai de barbați matematicieni , niciodată nu s-a pomenit de 

vreo femeie .Mi s-a parut bizar , așa ca am inceput sa mă documentez ,să caut . Mă asteptam sa 

gasesc 2-3 , dar rezultatul m-a surprins , am găsit date despre foarte multe femei din acest domeniu . 

Să fiu sinceră nu auzisem de niciuna , fapt ce mă facea mult mai curioasă. 

   Cum nu auzisem de niciuna dintre acestea, dar pe acel site erau multe , am ales o rusoaică, am 

ales-o după chipul ei, mi se părea așa frumoasă , semana cu profesoara mea de matematică. Datorită 

acestei asemănări curiozitatea mea crestea mai mult . Am citit toate informațiile pe care le-am găsit 

despre Sofia Kovalevskaia , căci depre ea este vorba, și mi-am dat seama ca pe langă frumusetea 

izbitoare avea și o minte sclipitoare , era un geniu , era prima femeie din lume care obținuse un 

doctorat în matematică. Aceasta a fost o scurtă introducere despre Sofia, dar aș vrea să prezint și 

ceva informații exacte, informații care pe mine m-au impresionat. 

 Sofia Kovalevskaia s-a născut la Moscova, la 15 ianuarie 1850. 

Tatăl ei, Vasili Vasilievici Korvin-Krukovski era general-

locotenent de artilerie în armata țaristă, iar mama sa, Elizaveta 

Fedorovna Schubert, era de origine germană.  

Ei au cultivat interesul precoce al Sofiei pentru matematică și l-au 

angajat ca profesor particular pe A.N. Strannoliubski (un cunoscut 

promotor al dreptului la învățământ superior pentru femei), care i-

a predat lecții de calcul diferențial și integral. În aceeași perioadă, 

Sofia a luat contact cu cercurile nihiliste din Moscova.  

  Cu tot talentul ei evident pentru matematică, nu și-a putut 

finaliza studiile în Rusia. În acea perioadă femeile nu aveau voie să studieze în universitățile din 

Rusia, iar pentru a studia în străinătate era nevoie de permisiunea scrisă de la tatăl (sau soțul) 

respectivei potențiale studente. Pentru a-și putea continua studiile în străinătate Sofia a trebuit să 

contracteze o căsătorie fictivă cu un student la biologie, Vladimir O. Kovalevski (nihilist și el, 

devenit ulterior celebru pentru colaborarea sa cu Charles Darwin). Cei doi soți au emigrat din Rusia 

în 1867, iar în 1869 Sofia Kovalevskaia s-a înscris la Universitatea din Heidelberg (Germania).  

După doi ani de studii la Heidelberg, Sofia Kovalevskaia s-a mutat la Berlin, unde a luat lecții 

particulare de la Karl Weierstrass. 

  În perioada în care a studiat la Berlin cu Weierstrass, Sofia Kovalevskaia a elaborat trei lucrări 

științifice importante în domeniul matematicilor superioare. Mai întâi, în subdomeniul ecuațiilor cu 

derivate parțiale, a corectat și a îmbunătățit un rezultat al lui Cauchy, enunțând și demonstrând 
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teorema cunoscută în prezent sub numele de teorema Cauchy-Kowalevski. Apoi a scris un memoriu 

despre integralele abeliene. Un al treilea studiu al ei a tratat forma inelelor planetei Saturn. Pentru 

aceste trei memorii ea a primit titlul de doctorsumma cum laude la Universitatea din Göttingen în 

1874, fiind prima femeie care a obținut acest titlu în Germania. Soții Kovalevski s-au întors în 

Rusia, dar niciunul dintre ei nu a reușit să obțină o catedră în învățământul universitar, unul dintre 

motive fiind convingerile lor politice radicale.Cuplul locuiește în condiții materiale 

dificile. Descurajați, ei iau hotărârea să plece din nou în Germania. Acolo li se naște o fiică, numită 

Sofia, ca și mama ei. După un an dedicat creșterii fiicei ei, Sofia Kovalevskaia își încredințează 

copilul surorii ei mai mari și își reia munca în domeniul matematicilor. În 1883, confruntându-se cu 

posibilitatea de a fi judecat pentru rolul său într-o escrocherie, Vladimir Kovalevski se sinucide.  

  În 1884 Sofia Kovalevskaia a fost numită Privatdozent la Universitatea din Stockholm; această 

numire s-a datorat și influenței matematicianului suedez Gösta Mittag-Leffler, care o cunoștea din 

perioada în care fusese studenta lui Weierstrass. Acolo a publicat studii referitoare la rotația unui 

corp solid în jurul unui punct fix, rezolvând ecuațiile generale de mișcare pentru un nou caz 

particular. În același an a primit postul de „profesor extraordinar” și a devenit editor al prestigioasei 

publicații științifice Acta Mathematica, fondată de Gösta Mittag-Leffler în 1882. 

Sofia Kovalevskaia a primit în 1888 premiul Bordin al Academiei Franceze de Științe pentru 

lucrarea sa ”Mémoire sur un cas particulier du problème de le rotation d'un corps pesant autour d'un 

point fixe, où l'intégration s'effectue à l'aide des fonctions ultraelliptiques du temps”. În următorul 

an, 1889, a devenit Professor Ordinarius (profesor titular) al Universității din Stockholm, fiind 

prima femeie profesor universitar din țările nord-europene. 

   A murit la 10 februarie 1891, în vârstă de numai 41 de ani, în urma unei pneumonii, după 

întoarcerea dintr-o călătorie pe care o făcuse la Genova. Sofia Kovalevskaia este înmormântată în 

cimitirul Norra begravningsplatsen din Solna, Suedia. 

  Această femeie a avut o viața plina de evenimente si intamplarii . Acum ca am aflat atâtea 

informații despre ea , eu una, o consider un exemplu de urmat in privința carierei . Aceasta femeie a 

avut o minte sclipitoare , ceea ce o dovedesc și lucrariile sale stințifice care au fost elaborate cu 

succes. 

 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia_Kovalevskaia 
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GENERALIZAREA PROBLEMEI 11783 DIN        

THE AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY,  

IUNIE-IULIE 2014 
 

Elev: Oprea Alexandru, Clasa a VIII-a,  
Şcoala ’’G.E. Palade’’ Buzău 
Profesor îndrumător: Stanciu Neculai 

 

Problem 11783. Proposed by Zhang Yun, Xi’an City, Shaanxi, China.  

Given a tetrahedron, let r denote the radius of its inscribed sphere. For 41  k , let kh denote the 

distance from the k th vertex to the plane of the opposite face.  

Prove that
5
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Generalizare.  Fie 4321 AAAA  un tetraedru în care notăm kh  distanţa de la vârful kA la faţa opusă 

a cărei arie este ks , 4,1k . Fie kN un punct arbitrar pe faţa opusă vârfului kA , 4,1k şi pentru 

orice punct M interior tetraedrului fie )(Mxk  distanţa de la M la faţa de arie ks , 4,1k .  Dacă 
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Fie v  volumul tetraedrului, atunci vhs kk 3 , 4,1k  şi deci                  
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Este evident că pentru orice punct M interior tetraedrului 4321 AAAA  are loc egalitatea                                           
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Din (3) şi (4) obţinem    
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Din relaţiile (2) şi (5) rezultă                                           
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4
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, ceea ce era de demonstrat. 

 

Cazuri particulare: 

 Dacă dcba  , atunci relaţia (1) devine 

 

                                               
5

12

)(

)(4

1






k kk

kkk

Mxh

MxNA
, (6). 

 

 Dacă în (6) luăm kN proiecţia punctului kA pe faţa opusă, atunci kkk hNA  , 4,1k  şi deci 
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 Dacă în (7) luăm IM  centrul sferei înscrise în tedraedrul 4321 AAAA  cu rază r , atunci

rMx k )( , 4,1k  şi relaţia (7) devine 
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NUMERELE NATURALE ÎN REZOLVAREA UNOR 

EXECIŢII DE ALGEBRĂ 
 

Elev: Marin Elena Cătălina, clasa a VIII-a 
ŞcoalaGimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti  
Prof. îndrumător: Daniela Badea 

„Numerele guvernează lumea.” 

Pitagora 

 Vă propun trei exerciţii care fac o incursiune în mulţimea numerelor naturale.  

Exerciţiul 1. Să se determine numerele naturale nenule x,y,z care verifică relaţiile:  

1 2 3
1,  x y z

x y z
     . 

Soluţie: 

Din ipoteză 
1 1 1 1 2 3 1 2 3 6

;  1 6  (1)x y z z
x y z x y z z z z z

               

Iar din relaţia 
1 2 3 3

1= 3  (2)z
x y z z
     Din (1), (2) şi z *, obţinem  z {4,5}.   

1 2 3 1 2 1 3
Cazul I:  4. Atunci 1 12  (3)

4
z y

x y z x y y
           

1 2
şi 8  (4)

4
y

y
    

Din (3),(4) şi y * avem: y {9,10,11}   

          
1 2 1

1) y 9 36
9 4

x
x

       

          
1 2 1

2) y 10 20
10 4

x
x

       

          
1 2 1

3) y 11 *
11 4

x
x

       

1 2 3 1 2 2 2 3 15
Cazul II :  z 5. Atunci 1   (5)

5 5 2
y

x y z x y y
            

2 2
şi 5  (6)

5
y

y
    

Din (5), (6) şi y *  avem: y {6,7}   

            
1 2 2

1) y 6 15
6 5

x
x

       

            
1 2 2

2) y 7 *
7 5

x
x

       

Soluţiile problemei sunt: ( , , ) {(36,9,4),  (20,10,4), (15,6,5)}x y z   

Exerciţiul 2.  

Să se determine numerele naturale x,y  pentru care 
2 21 4x y y x      este natural . 
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Soluţie: 

2 2 2Fie x,y . Atunci 1 4 1  x y y x x y          

2 2 2şi 4  şi deci x 1 şi y 4 trebuie să fie pătrate perfecte.y x y x        

2 2 2 2Deducem că: x 1 (x 1)   (1)  şi  4 (x 1)   (2)y y x         

Din relaţiile (1) şi (2) obţinem: 3 2  şi 3 2 .x y y x x y       

Adunând aceste relaţii membru cu membru obţinem 3 2(x ) 3 xx y y y      

Deci nu avem soluţii pentru 3.x y   

1 1 2 2Analizând cazul când y 3, obţinem soluţiile: 0,  0 şi 1,  y 2.x x y x       

Exerciţiul 3. 

 Dacă numărul n , să se calculeze partea întreagă a numărului real 
2( 1 10)n n     . 

Soluţie: 

Calculăm partea întreagă a numărului . Avem:  

2( 1+ 10) 2 11 2 ( 1)( 10). n n n n n        

Din inegalitatea mediilor (aritmetică şi geometrică) rezultă: 2 (n 1)(n 10) 2 11  (1)n    . 

Pe de altă parte 

2 22 (n 1)(n 10) 2 10 (n 1)(n 10) 5 11 10 10 25 15, adevărat; n n n n n n n                

deci: 2 (n 1)(n 10) 2 10  (2).n     

Deci, pentru n 15, folosind şi relaţiile (1) şi (2) avem:  

 2 10 2 1 10 2 11

(2 11) (2 10) 2 11 2 ( 1)( 10)  (2 11) (2 11)

n n n n

n n n n n n n

       

            

 

2(2 11) (2 10) ( 1 10) (2 11) (2 11) 4 21 4 22.n n n n n n n n                  

 Rezultă că pentru 15 avem 4 21.n n    

Pentru {0,1,2,...,15} calculăm pe rând partea întreagă a numărului :n   

 2- dacă 0 ( 1 10) 11 2 10 şi deoarece 6 2 10 7, rezultă 17n            

 - dacă 1 13 2 22 şi deoarece 9 2 22 10,  rezultă 22n          

În mod similar rezultă că:  

         2 27;  3 31;  4 35;  5 39;  6 44n n n n n                    

         7 48;  8 52;  9 56;  10 60;  11 64;n n n n n                    

       12 68;  13 72;  14 76;  15 81.n n n n                

Bibliografie: 

Armand Martinov, Probleme alese pentru copii aleşi, editura Nemira, 1995 
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ȘIRUL LUI FIBONACCI 

 

Elev: Diaconu Cosmin, Clasa A VI-A  

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”Roșiorii De Vede 

Profesor îndrumător: Rotaru Carmen 

 

            Printre probleme care mă atrag și pe care le găsesc interesante pentru că solicită gândirea se 

numără problemele cu șiruri de numere. Pornind de la acest lucru am ales să prezint un șir particular 

de numere, cu caracteristici interesante numit șirul lui Fibonacci. 

            Cunoscut și sub numele de Leonardo din Pisa, Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, 

Leonardo Fibonacci, sau pur și simplu Fibonacci, a fost un matematician italian considerat de unii 

drept "cel mai talentat matematician din Occidentul Evului Mediu”. 

              El a descoperit următorul  șir de numere extraordinar de interesant: „0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…”. 

             Pentru a rezolva  e necesar să observăm cu atenție termenii șirului, primele elemente sunt 0 

și 1 iar al treilea este tot 1. Dacă adunăm pe 0 cu 1 se obține 1 ( adică al treilea termen). Următorul 

pas în rezolvare este să verificăm dacă și următorul termen se obține după aceeași regulă. 

  Astfel     0+1 =1 

                 1 +1 =2 

                 1+2 =3 

                 2+3 =5 

                 .    

                 . 

                 . 

                 610+987= 1597 

                ........................................ 

               Prezentarea șirului lui Fibonacci are la bază problema cu iepurii. Se consideră că avem o 

pereche de iepuri și se cere să se afle câte perechi de iepuri se vor obține într-un an din această 

pereche dacă se știe că în fiecare lună, fiecare pereche dă naștere unei noi perechi de iepuri, care 

devin productivi începând cu luna următoare. Pentru rezolvarea problemei vom parcurge algoritmul 

de mai sus. Astfel în prima lună avem o pereche de iepuri. În luna următoare tot o pereche. În luna a 

treia o pereche plus o pereche  vom obține două perechi. În luna a patra avem o pereche plus cele 

două din luna a treia, vom obține trei perechi.Continuăm cu  luna a cincea, unde vom avea cele 

două perechi plus cele trei obținute în luna a patra, în total cinci perechi. Astfel, după un an vom 

avea 55 plus 89 în total 144 de perechi de iepuri. 

       Spectaculos la acest șir este frecvența cu care găsim caracteristicile sale în natură. 

       Spre exemplificare avem: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
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 numărul petalelor celor mai multe flori se află printre termenii șirului lui Fibonacci (1, 2, 3, 

5, 8...),   

 3 petale: crin, stânjenel 

 5 petale: piciorul cocoșului, trandafirul sălbatic, căldărușa 

 8 petale: delphiniums 

 13 petale: gălbenele 

 21 petale: cicoare 

 34 petale: pătlagina, piretru 

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

 

 în dispunerea în spirală a conurilor de pin, a ananasului și a semințelor (modul de dispunere 

a semințelor de floarea soarelui) - conform lui Knott (2007) numărul de spirale este în 

general un număr Fibonacci,  

 dispunerea în spirală a frunzelor pe o tulpină – plecând de la o frunză așezată într-o 

anumită poziție, numărul de rotații efectuate până a găsi o altă frunză în aceeași poziție este 

în mod general un număr Fibonacci. De asemenea numărul de frunze întalnite în aceste 

rotații este tot un număr Fibonacii (Knott, 2007). 

    Nu doar în natură este întâlnit șirul lui Fibonacci ci și în muzică, clapele  pianului sunt împărțite 

după șirul lui Fibonacci. 

      Toate datele legate de șirul lui Fibonacci nu fac decât să vină și să demonstreze cât de 

matematic este alcătuit Universul. Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul de 

numărare al naturii pornind de la aranjamentul frunzelor, de la șabloanele petalelor unei flori și 

ajungând la falangele mâinii umane, de la zile de naștere și până la zidurile Piramidelor.  

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

 N.N. Voroblev- Numerele lui Fibonacci,Ed. Tehnică, București 1953, 

 F.T.Câmpan –Povestiri cu proporții și simetrii, Ed.Albatros, București 1985. 

 http://www.math.md/school/competitiva/fibonacci/fibonacci.html 
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TEOREMA LUI PITAGORA 
 
Elev: Nae Andrei Cristian 

Școala Gimnaziala „ Mihai Viteazul” Târgoviște 
Profesor îndrumător prof Muscariu Simona 

 

„ Numărul este măsura tuturor lucrurilor.” Pitagora 

Pitagora a realizat legătura dintre mărimi și numere, arătând cum relațiile între mărimile unei figuri 

geometrice se exprimă prin relații între numere. Legătura dintre aritmetică și geometrie inițiată de 

Pitagora,a fost încheiată cu succes de Euclid și consemnată pentru totdeauna în celebrele sale „ 

Elemente”.Teorema lui Pitagora oricare om a invățat-o și a aplicat-o. 

Despre Pitagora din Samos, puține sunt documentele și informațiile despre viața sa, totul pierzându-

se în legendă. Se spune că el a cules informații de la egiptenii antici, care cunoșteau tehnici de 

construire a edificiilor, de unde Pitagora a câștigat cunoștințe despre forme, dimensiuni, volumul 

corpurilor, despre tehnici de măsurare și sistemul zecimal de calcul. Tot egiptenii cunoșteau că 

triunghiul cu laturile cu lungimile de 3, 4, 5 unități este dreptunghic și câteva noțiuni elementare de 

trigonometrie. Numerele erau pentru Pitagora ceva mistic, misterios, fascinant. Din punctul lui de 

vedere numerele pot fi: liniare, plane sau solide, obținând astfel geometria pe o draptă, geometria 

plană sau geometria în spațiu. 

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 . 

Deși este în discuție faptul că teorema putea fi cunoscută dinaintea lui, aceasta a fost totuși 

denumită după matematicianul din Grecia Antică,   din moment ce el este cel care, în mod 

tradițional, a fost recunoscut pentru prima demonstrație a sa. Există unele dovezi cum că 

matematicienii babilonieni ar fi înțeles formula, dar foarte puține indică o aplicație într-un cadru de 

lucru matematic. Matematicienii din Mesopotamia, India și China au descoperit teorema 

independent și, în unele cazuri, au oferit demonstrații în cazuri speciale. 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. 

Demonstrația atribuită lui Pitagora 

 

<ADC≡ <BAC (=90º) =>ΔADC ~ΔBAC => 
  

  
 

  

   
=>      ∙     (1) 

<ADC ≡<ACB  

<ADB≡<BAC (=90º) =>ΔADB ~ΔCAB => 
  

  
 

  

  
 =>      ∙     (2) 

<ABC≡<ABD 
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  Din relaţiile (1) şi (2) =>       =   ∙      ∙    

         =  ∙         

         =  ∙    

         =    

O demonstrație asemănătoare este dată în lucrarea „ Ingeniozitate și surpriză în matematică” de Ion 

Ionescu (1895) 

 

 

      ΔADC ~ ΔBAC   =>  
 

 
 

   

 
           

   ΔADB ~  ΔCAB  =>  
 

 
 

    

 
 = >           

   Se adună relaţiile =>               

           c.c.t.d. 

O demonstrație interesantă bazată pe arii a fost dată de Bhaskara Aciarya ( 1114- 1178) în cartea lui 

Ciu- Pei- Suan. 

 

 

Se consideră două pătrate egale ABCD şi A‟B‟C‟D‟ de latură   AB = A‟B‟=  b+c. 

Primul pătrat se descompune în două dreptunghiuri cu aria A = bc, un pătrat cu aria A = b
2
 și un 

pătrat cu aria A = c
2
. 
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Al doilea pătrat se descompune în patru triunghiuri dreptunghice cu aria  A = 
  

 
  și un pătrat cu 

latura a , construit pe ipotenuzele triunghiului dreptunghic de catete b și c. Știind că aria pătratului 

este A= a
2
 și că ariile celor două pătrate au ariile egale : 

=>  2          ∙
  

 
            =>                        c.c.t.d. 

O altă demonstrație ingenioasă bazată tot pe arii a dat-o Leonardo da Vinci ( 1452- 1519) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construim pătratul BCDE pe ipotenuza BC a triunghiuluidreptunghic ABC. 

Ducem DB‟┴ AC ; EC‟┴ DB‟ ; AA‟┴BC‟. 

Pătratul BCDE se descompune în patru triunghiuri congruente cu ΔABC şi pătratul AB‟C‟A‟ cu 

latura AB‟ = AC   B‟C =      

 AB
‟
C

‟
A

‟
A         =         

 A ΔABC = A ΔCB‟D = AΔC‟DE= A ΔCA‟B   
  

 
 

 A BCDE= A B‟C‟A‟A+ 4 A ΔABC 

           ∙
  

 
   =>                  =>         c.c.t.d. 

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.Una dintre urmările teoremei lui Pitagora 

este aceea că dreptele a căror lungimi sunt incomensurabile (adică raportul dintre ele nu este 

un număr rațional) pot fi construite cu ajutorul riglei și compasului. Teorema lui Pitagora oferă 

posibilitatea construirii unor segmente de lungimi incomensurabile deoarece ipotenuza unui triunghi 

este legată de operația numită rădăcină pătrată. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1) Mica enciclopedie matematică, EdituraTehnică, Bucureşti, 1990; 

2) N. Mihăileanu, Istoria matematicii , EdituraEnciclopedică Română, Bucureşti 1974; 

3) Dana Radu; Eugen Radu- Matematică, Manual pentru clasa a VII –a, Editura Teora; 

4) ro.wikipedia.org. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ra%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii_geometrice_cu_rigla_%C8%99i_compasul
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83d%C4%83cin%C4%83_p%C4%83trat%C4%83
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THALES DIN MILET 
   

Elev: Bătăiosu Corina  
Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti  
Profesor îndrumător:Ivănuş Nicolae  

 

„Cel mai dificil lucru este să te cunoşti pe tine însuţi; cel mai ușor este să vorbeşti despre ceilalţi.”  

                           Thales din Milet 

 

 

Thales din Milet- gravură de W. Meyer X. A. 

 

Thales din Milet a fost un filozof grec care a trăit înainte de 

Socrate şi-a adus aportul la progresul matematicii, filozofiei, 

astronomiei. Este considerat părintele ştiinţelor şi a trait între anii 

624 î.Hr.- 546 î.Hr.  

Herodot, primul scriitor care îl menţionează, susţine că avea 

origini feniciene, dar Diogene Laertios susţine că foarte mulţi autori 

îl prezintă ca aparţinând unei familii nobile milesciene (Miletul a 

fost un oraş de pe coasta de vest a Anatoliei de azi, provincia Aydin 

din Turcia).  

 

 

Calea Sacră din Milet  

Rezultatele descoperite de Thales nu s-au păstrat în 

original, ele sunt cunoscute cu ajutorul scrierilor altor 

persoane din perioada respectivă. Thales din Milet este 

ultimul înţelept din grupul " celor şapte înţelepţi ai Grecie 

antice "  (apare şi in lista celor 7 înţelepţi a lui Platon) şi este 

o mare personalitate din istoria universală a culturii, 

Aristotel considerându-l fondatorul filozofiei.  

 El a evidenţiat importanţa constelaţiei Ursa Mică 

pentru navigaţia nocturnă.  

 A anticipat o eclipsă de soare şi a calculat înălţimea 

piramidelor egiptene, folosindu-se de lungimea umbrei lor.  

 

Eclipsă de soare şi reprezentarea teoremei lui Thales  
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 Poseda cunoştinţe importante de geometrie şi matematică, pe care le-a şi pus în practică. Cel 

numit de  Platon "cel mai iscusit în diferite tehnici" a calculat distanţa dintre navele ce se găseau în 

largul mării şi a făcut anticipări meteorologice care s-au dovedit adevărate. A deviat cursul unui 

fluviu, folosindu-şi cunoştinţele de matematică în domeniul ingineriei.  

 

 
Thales (Electricity)- statuie din"The Progress of Railroading"  

 

 Thales s-a distanţat de vechile explicaţiile învechite asupra naturii, din clipa cînd a spus că " 

lumea este plină de zei".  Afirmaţia aceasta retrage divinităţile  din cadrul sacru al templului, 

pozitionându-le în întreaga natură. Natură pe care omul o poate cerceta folosindu-se  doar la 

instrumentele propriei gândiri, fără prejudecăţi tradiţionale, religioase, mitice. Înţelegând legile 

naturii, omul va putea să domine natura " plină de zei " ; omul va fi egal divinităţiilor prin puterile 

gîndirii şi ale raţiunii proprii.  

A enunţat şi demonstrat, pentru prima dată, următoarele teoreme:  

1.Cercul este împărţit în părţi egale de diametrul său ; 

2.Unghiul inscris intr-un semicerc este drept ( teorema cunoscută şi de egipteni) ; 

3.Suma unghiurilor unui triunghi este de 180 grade;  

4.Unghiurile alăturate bazei unui triunghi isoscel 

sunt congruente ( fapt cunoscut şi de egipteni şi de 

babilonieni ) ; 

5.Cazul de congruenţă  U.L.U. al triunghiurilor ;  

6.Asemănarea triunghiurilor cu unghiurile respectiv 

congruente;  

7.Teorema care îi poartă numele .  

 

 

Thales- Cronica de la Nurnbeg  

 

 

 

Bibliografie : 

 Această lucrare este o prelucrare a unor texte şi imagini ce apar pe site-ul 

http://en.wikipedia.org .  
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TRANSLAŢII ŞI PROPRIETĂŢI ALE LOR 

 

Elev: Dobre Mihnea, clasa a IX-a,  
Colegiul Tehnic Energetic Craiova, 
Prof. Ciocănaru Viorica 
 

 Învăţăm  mereu  lucruri noi şi încercăm să le găsim utilitatea în afara orei de clasă. Folosim 

vectorii la matematică, la fizică şi m-am gândit să observ câteva din proprietăţile pe care le au 

transformările geometrice prezente în manuale.  M-am oprit la translaţie şi mi-am propus să 

evidenţiez, pentru colegii mei, pe câteva exemple, proprietăţile acesteia.  

Diverse corpuri din mediul înconjurător fac mişcări de translaţie: un ascensor, un sertar al 

unui birou, pentru hârtia pusă la imprimantă, un piston, un robot şi multe alte exemple pe care le 

poate găsi oricine.  

 

 

      

  

  

 

 



95 

 

 

                                                                                                      ⃗ 

                                                                                         

 

Definiţie: Fie   ⃗ un vector dat. Translaţia de vector  ⃗ este funcţia  T 
v
: P P  care asociază 

fiecărui punct  M  din planul P  un punct  M’  din  P  astfel încât     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =   ⃗.      T 
v
( M) = M’. 

Proprietăţi 

 Translaţia conservă lungimea unui segment. 

T 
v
([AB]) =[A’B’]  unde   T 

v
(A) = A’,  T 

v
(B) = B’. 

 Translaţia transformă o dreaptă într-o dreaptă paralelă cu cea dată. 

T 
v
(d) = d’,   d║d’. 

 Translaţia conservă coliniaritatea unor puncte şi ordinea lor. 

A, B, C  coliniare,  T 
v
(A),  T 

v
(B) ,  T 

v
(C)  coliniare. 

 Translaţia conservă  măsura unghiurilor. 

T 
v
(  ABC) = A’B’C’ şi  m (  ABC) = m (  A’B’C’). 

 Translaţia conservă  rapotul lungimilor a două segmente. 

AB = A’B’, BC = B’C’  şi  
AB

BC
= 

''

''

BA

CB
. 

 Translaţia transformă un poligon într-un poligon congruent cu cel dat. 

 Compunerea a două translaţii de vectori   ⃗  şi    ⃗⃗ este tot o translaţie de vector  

  ⃗     ⃗⃗,  

T
u

 T 
v
 = T

u
+

v
 

 

 

 

Bibliografie consultată 

M. Ganga, Matematică, Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Mathpress, Ploieşti, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


