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VECHI UNITĂŢI DE MĂSURĂ ROMÂNEŞTI 
Elev: Puiu Diana-Mihaela, clasa a X-a 
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti 
Prof. îndrumator: Sãvulescu Dumitru 

 În referat ne propunem să prezentăm vechile unităţi de măsură folosite pe teritoriul 

României din cele mai vechi timpuri. Pentru a putea participa la schimbul de produse venite din 

diferite colţuri ale lumii şi la noi s-a adoptat pe rând unităţile care circulau déjà în Europa precum şi 

pe alte continente. 

             Vreme de peste 2000 de ani, până la introducerea sistemului metric în 1866, în spaţiul 

românesc s-au folosit numeroase unităţi de măsură, atât autohtone cât şi adaptate după cele de largă 

circulaţie. 

 ÎN NEOLITIC- vase ceramice cu dimensiuni şi forme aproape identice; 

 ÎN EPOCA BRONZULUI – topoare şi seceri de bronz , cu valoare de lingouri; 

 ÎN ANTICHITATE – odată cu întemeierea coloniilor greceşti pe litoralul apusean al Mării  Negre, 

se răspândeşte sistemul de măsuri şi greutăţi al cetăţilor greceşti:  

 vârfuri de săgeţi (scitice), cu valoare de monedă, având două tipuri de greutăţi(5,50-6,50 g 

şi 6,50-9 g);  

 pentru lungime , sistemul grecesc utiliza  palma (77,1 mm) şi piciorul (308,4 mm), având 

ca subdiviziune degetul (19,3mm); 100 de picioare  alcătuiau un plethron (30,83 m), iar 

600 de picioare =1 stadion (184,98 m);  

 pentru greutate: mina grea babiloneană (840 g),vechea mină attică (654 g), mina 

babiloneană uşoară (504 g),noua mină attică (436 g); 

 
Odată cu instaurarea stăpânirii romane, din sec 2.î.Hr.a fost introdus sistemul roman de 

greutăţi:  

 libră sau as (327,45 g) împărţită în 12 uncii, 1 uncie =27,28 g, aceasta fiind divizată în opt 

părţi , cea mai mică fiind siliqua=0,18 g, 3 siliquae =1 obolus(0,56 g) 

 ÎN EVUL MEDIU  

 pentru lungime : pasul, deschiderea acestuia în mers echivalând cu 4-6 palme (0,980-1,6725 

m) –unitate folosită îndeosebi în Moldova, unde avea şi deschiderea cea mai mare (6 

palme); pentru lungimi mai mari se folosea stânjenul (1,962- 2 m), folosit mai ales în Ţara 

Românească; stânjenul regal (2,88 m) în Transilvania; din sec. 18 apare stânjenul austriac 

(1,89648 m).  

     Stânjenul avea ca subdiviziune palma –distanţa dintre vârful degetului mare şi celui mic, cu 

degetele desfăcute (0,200-0,290 m), ca a opta sau a noua parte dintr-un stânjen şi a şasea parte dintr-

un pas; degetul (parmacul) având 0,0192-0,03484 m, ca a douăsprezecea parte dintr-o palmă; linia 

(0,00196-0,0029 m) era socotită a zecea sau a douăsprezecea parte dintr-un deget. 

      În Transilvania se mai utiliza piciorul (talpa,urma)- 0,316 m sau o şesime dintr-un stânjen; 

ţolul (0,0316 m) sau a şaizecea parte dintr-un stânjen, acesta fiind introdus de către austrieci. 

      Pentru măsurători mai mici, din veacul 17, se folosea şchioapa (0,180-0,200 m), adică distanţa 

dintre vârfurile întinse ale degetelor arătător şi cel mare; pumnul( 0,130 m), cu degetul mare întins; 

latul (podul) mâinii (0,082 m), reprezentând a treia parte din palmă, adică grosimea a patru degete 

lipite unul de altul. 
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      Pentru distanţe se folosea ceasul de mers în Moldova, cam 3,8-4,5 km pentru om, dar se 

întrebuinţa şi ceasul de mers pe piciorul boului sau al calului. În Ţara Românească şi în 

Transilvania se utiliza în sec. 18 poşta (15-20 km), reprezentând distanţa la care se schimbau caii de 

poştă (cam 7000 de stânjeni); mila (7,5-15 km), măsură de origine romană. 

     Pentru măsurarea suprafeţelor de pământ cele mai folosite unităţi erau:,plugul (107,490 ha) şi 

iugărul (holda)-7166 m
2
 , iar mai apoi 0,4316-0,5755 ha, ultimul reprezentând suprafaţa arată cu 

doi boi într-o zi.  În Ţara Românească , funcţia iugărului o avea pogonul (5012 m
2
, falcea (14323 

m
2
). Iniţial , până în sec. 17 unele unităţi au folosit pentru măsurarea viilor, apoi şi pentru alte 

suprafeţe de teren. Ele aveau submultiplii: ferdela,cezverta,ciricul şi litra. 

     Ca măsuri de greutate s-au utilizat maja (încărcătura unui car mare tras de şase boi), folosită 

pentru mărfuri de tipul peştelui sau cerii (Petru Rareş,fost negustor de peşte avea porecla de 

Măjarul); carul mic sau mare (acesta e echivalent cu maja), utilizat atât pentru peşte cât şi pentru 

lemne, fân şi sare; povara (cât putea transporta un cal-140,181 kg), întrebuinţată pentru mărfuri, 

cântarul (55,968-59,864 kg), în Ţara Românească. 

     Cea mai răspândită măsură de unitate în Ţara Românească şi Moldova era însă ocaua (1,271-

1,291 kg), divizată în litre (317,98-322,75 g), dramuri (3,179-3,2275 g) şi ţenchiuri (0,795 g). 

Ocaua avea deci 4 litre de câte 100 de dramuri fiecare sau 400 de dramuri, respectiv 1600 de 

ţenchiuri. În Transilvania se utiliza în locul ocalei fontul sau libra( 636,955g), mai cu seamă pentru 

alimente. 

     Pentru lichide , capacitatea se măsura cu butea (400-1000 l) sau buriul (butoi transportat pe 

cai), cu polobocul sau giumătatea (folosite de obicei în Moldova), reprezentând cam o jumătate 

din capacitatea butiei; cu ciubărul (42 l) şi acăul (52-54,30 l),( acestea două folosite în 

Transilvania); cu vadra (12,88-15,20 l) în Ţările Române; cu ocaua (1,288-1,5201 l) preluată de la 

turci în sec. 17, aceasta numindu-se în Transilvania de sud cofă; tot aici se întâlnea şi cupa (1,35 l), 

pinta , care avea în Maramureş 3,394 l, berbeniţa ( berbânţa ) pentru vin , miere sau brânză, 

măsurând două măji. 

     Ceva curios era măsura apei (3,830 l), care se referea la capacitatea cişmelelor domneşti din 

sec. 18. 

     Pentru cereale s-au întrebuinţat diferite măsuri de capacitate: găleata sau cabla (ajungând până 

la 1494,24 l), cu care se măsurau obligaţiile ţăranilor faţă de seniori colade, ce măsurau 311,45 l; 

merţa, la  început un submultiplu al găleţii ce a crescut treptat în sec. 16-19 (22,5-215,04 l); chila( 

ajungând până la 679,268 l); obrocul ( 37,356-112,068 l); baniţa (până la 67,926 l); ferdela 

(reprezenta în Transilvania un sfert de găleată); dimirlia (19,712-21, 504 l); cezverta (de 

capacitate), în Ţara Românească, fiind a opta parte dintr-o chilă; sacul (fără o determinare precisă). 

    Toate măsurile prezentate , echivalate în sistemul metric, au variat mult în timp şi spaţiu , de la o 

regiune la alta. O bună parte dintre acestea au fost întrebuinţate şi în Epoca  Modernă, până la 

introducerea sistemului metric de măsuri şi greutăţi , la 1 ianuarie 1866 în Principatele Unite şi la 

1877 în Transilvania. În mediul rural multe din aceste măsuri se mai folosesc şi astăzi. 

VECHI UNITĂŢI DE CAPACITATE ŞI MASĂ 

Oca 1,5 l (Moldova); 1,25 l (Ţ. Românească) 

Litră ¼ oca 

Baniţă 21,5 l (Moldova); 33,96 l (Ţ. Românească) 

Chiup (vas mare de lut pentru 

lichide) 

30 – 40 l 
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Câblă 
O găleată de grâu 

Dram 
3,18 – 3,25 g sau 3,22 – 3,80 cm

3
 

Font 
½ kg (Transilvania) 

Merţă 
110 – 120 ocale (Moldova); 22,5 l (Transilvania) 

Feredelă 
¼ găleată (Transilvania) 

Obroc mare 
44 ocale 

Obroc mic 
22 ocale 

Giumătate 
80 – 100 vedre (poloboc) 

Vadră 
Zece ocale; 12,88 l (Ţ. Românească); 15 l (Moldova) 

Pintă 
3,394 l (Transilvania) 

Tină 
Vadră (Transilvania) 

VECHI UNITĂŢI DE SUPRAFAŢĂ 

Falce 
1,43 ha 

Pogon 
0,5 ha 

Prăjină 
180 – 210 m

2
 

Feredelă 
¼  pogon 

Iugăr (cât ară doi boi într-o zi) 
7166 m

2
 (Transilvania la 1517); 0,57 ha sau 1600 

stânjeni pătraţi (mai târziu) 

VECHI UNITĂŢI DE LUNGIME 

Palmă 
1/8 dintr-un stânjen 

Stânjen 
2 m (aproximativ) 

Palmac 
3,48 cm (Moldova) 

Poştă 
8 – 20 km (În funcţie de ţară) 

Pas mic 
4 palme (Ţ. Românească) 

Pas mare 
6 palme (Ţ. Românească; Moldova) 

Lat de palmă 
½ palmă 

Cot 
0,664 cm (Moldova); 0,637 cm (Ţ. Românească) 
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Funie 
20 – 120 m (În funcţie de loc) 

Leghe 
4,444 km;  

Deget 
Lăţimea unui deget 

Prăjină 
3 stânjeni 

Verstă 
1067 m 

Picior 
1/6 dintr-un stânjen 

 Vechile unităţi de măsură româneşti, nefiind standardizate, variau adeseori între cele 

trei ţări române medievale, iar uneori chiar în cadrul aceleiaşi ţări. 

VECHI UNITĂŢI DE MASURA 

Denumire Subunităţi Moldova Muntenia Transilvania 

Verstă 

(lungime) 
835 stânjeni 1,67 km   

Funie (lungime) 4 prăjini=12 st 26,76 m 24,24 m  

Prăjină 

(lungime) 
3 stânjeni 6,69 m   

Stânjen 

(lungime) 

8 palme 

6 picioare 
2,23 m 

1,97 m  

 

 

 

Palmac 

(lungime) 
12 linii Md 35 mm 20.5 mm  

Deget 

(lungime) 
10 linii Mt 28 mm 25 mm  

Linie (lungime)  2,9 mm 2,5 mm  

Falcie sau falce 

(suprafata) 

20 funii
2
 = 

2880st
2
 

1,432 ha 1,114 ha  

Pogon / Iugăr 

(suprafata) 
9 funii

2
 = 1296st

2
 6441 mp 5012,08 mp  

Stânjen 

(suprafata) 
 4,97 mp 3,87 mp 3,596 650 954 mp 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iug%C4%83r
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Balercă 

(capacitate si 

volum) 

30 vedre 366 l 386.4 l  

Vadră (Tină) 

(capacitate si 

volum) 

10 oca 15,20 l 12,88 l  

Oca (volum) 4 litre 1,520 l 1,288 l  

Litră (capacitate 

si volum) 
25 dramuri 0,38 l 0,322 l  

Merţă (masa) 10 baniţe 516,4 kg 508,8 kg 22,5 l ? 

Baniţă (masa) 40 oca 51,64 kg 50,88 kg  

Oca (masa) 4 litre 1,291 kg 1,272 kg  

Litră (masa)  322,75 g 318 g  

Denumiri de vase: 

Chiup (vas mare de lut pentru lichide) = 30 - 40 l; 

Câblă (o găleată de grâu);  

Feredelă = 1/4 găleată (Transilvania); 

Obroc mare = 44 ocale; 

Obroc mic = 22 ocale; 

Butoi = 50 - 80 vedre; 

Giumătate / poloboc = 80 - 100 vedre; 

Butie = 100 - 200 vedre; 

Stânjen (de lemne) = 8 steri 
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CURIOZITĂŢI ALE MATEMATICII 

 

Elevi: Crăciun Ștefania, Radu Ariana, Clasa a V-a 

 Școala “George Emil Palade “  
 Profesor îndrumător  Viorel Ignătescu  

 

Lumea matematicii este o necunoscută fascinantă. Fiecare problemă este o nouă încercare prin care 

te poți perfecționa, un drum al cunoașterii în care călăuza ta este reprezentată de geniile 

matematicii. Din șirul lung al numeroaselor descoperiri ce au avut o semnificație considerabilă 

asupra viitorului umanității, se pot exemplifica următoarele:  

1.Suma lui Gauss:   

 La vârsta de 7 ani, micul Gauss a descoperit o metodă în care constă rezultatul unei sume cu 

termini consecutive?   

 În timpul orei de matematică, Carl Friendrich Gauss nu era cuminte, iar profesorul sau l-a rugat să 

calculeze suma termenilor de la 1 la 100, pentru a sta cuminte. Ei bine, viitorul matematician, 

fizician și astronom a observant că termenii pot fi grupați.  

 Și, iată un model de sumă Gauss:  

 1+2+3+4+……+100=  

 [100(100+1):2]=   

 (100x101):2= 10100  

 După puțin timp, Gauss i-a prezentat rezultatul profesorului său,  

  iar aceasta a fost uluit de metoda de calcul descoperită.  

 

Prin urmare, Gauss a devenit un mare matematician, iar Suma lui Gauss   a devenit soluție a Prin 

urmare, Gauss a devenit un mare matematician, iar Suma lui Gauss   a devenit soluție a 

  
 

  2. Șirul lui Fibonacci:  

 

 Fibonacci (1170-1250) este considerat unul dintre marii matematicieni ai Evului Mediu. S-a născut 

la Pisa, oraș italian faimos pentru turnul său înclinat care parcă stă să cadă. Acesta era conoscut și 

sub numele de Leonardo Pisano. În anul 1202, Fibonacci a particpat la un concurs de matematică 
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care a fost condus de însuși imparatil Frederik al ÎI-lea. Acesta a rămas recunoscut prin remarcabilul 

șir Fibonaccci: 

 1+1=2 ;              2+1=3 ;               3+2=5 ;    

 

 

 

 

3. Numere perfecte, supraperfecte, imperfect : 

  

  O altă curiozitate, ne lămureste în privință numerelor perfecte, dacă suma S divizorilor săi 

(exceptând numărul însuși) este egală cu numărul dat N. Dacă S>N, atunci numărul este 

supraperfect, iar dacă S<N numărul este imperfect.  

            Exemple  de numere perfecte:  

            6=1+2+3 

            28=1+2+4+7+14    

            496=1+2+4+8+16+31+62+124+248 

           Exemple de numere supraperfecte: 

           12<1+2+3+4+6 

           18<1+2+3+6+9 

           20<1+2+4+5+10 

  

           Exemple de numere imperfecte: 

            14>1+2+7 

            16>1+2+4+8 

            22>1+2+11 

 

Va multumim ! 

Bibliografie: 

http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati 
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LIMBAJUL MATEMATIC AL FLORILOR 

 

Elev: Frăţilă Andrei Cosmin, Clasa a-V-aA 
Şcoala,,G.E.Palade” Buzău 
Îndrumător: Profesor Ignătescu Viorel 

 

     Matematica este prezentă în toate lucrurile ce ne înconjoară. Ea își are deseori rădăcinile în 

ştiinţele naturale, cel mai adesea în fizică. Oamenii au constatat că natura folosește anumite numere 

în multe și variate moduri. Natura ce se află în jurul nostru ne oferă indicii clare ale regulilor care 

stau la baza desfăşurării procesele naturale. 

      De exemplu,un măr tăiat în două ne va arăta 5 semințe iar un melc va folosi un șir de numere 

pentru a-și construi o casă. Mişcarea stelelor este şi ea un indiciu, cu privire la faptul că Pământul se 

roteşte.  

Valurile şi dunele constituie indicii ale regulilor care dirijează curgerea apei, mişcarea nisipului  si a 

aerului. Dungile tigrului  si petele leopardului atestă regulile matematice proprii creşterii şi formelor 

biologice. În orice colţ de lume am merge vedem că există reguli fixe, clare, unghiuri, dimensiuni . 

Aceleași numere apar mereu.  

     Stau și mă gândesc ce fotografie aș putea să aleg pentru acest concurs, fiindcă sunt multe lucruri 

care au simboluri si forme matematice. Cred că voi fotografia jucăriile mele, ce au diferite forme și 

dimensiuni (conuri, piramide, cuburi, sfere etc). Dar nu ,pentru că va fi  plictisitor! Ce pot alege?Nu 

ştiu,o să mă gândesc! 

     Deodată aud glasul mamei care mă întreabă dacă am udat florile din balcon. I-am răspuns 

afirmativ si am strigat bucuros Evrica!!.De ce oare?Pentru că am găsit floarea ce o voi fotografia! E 

vorba de  Floarea banului, care are în toate substraturile ei matematică.Uităndu-mă la ea, nu pot să 

nu mă gândesc cum poate să supravețuiască fără apă, căci deseori uit complet să o ud. Ea își rezolvă 

problema, calculând cu exacticitate cu ajutorul formulelor inventate de ea cantitatea de apă care îi 

trebuie să supravețuiască ,cantitatea de amidon necesară până la ivirea zorilor şi,mai mult decât atât, 

în final mă surprinde cu un rezultat remarcabil. Dacă ar rămâne fără amidon în timpul nopţii, planta 

nu ar mai  creşte şi chiar dacă reapariţia luminii soarelui i-ar permite să nu moară de foame, ar dura 

ceva timp  pentru a se recupera. Iată de ce efectuează plantele calcule matematice! Această 

capacitate a lor este vitală pentru creştere şi mărirea productivităţii," a explicat Alison Smith, biolog 

metabolic, care a făcut această descoperire. 

                                                               

     Analizând-o mai îndeaproape, am fost de acord cu cele spuse de matematicianul și gânditorul 

Pitagora, că în calitate de temei al lumii servesc numerele, adică totul provine din numere „toate 

sunt numere‖, „numărul este substanța tuturor lucrurilor”. Am plantat-o cu mânuţa mea în data de 
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14 mai 2012, într-un ghiveci de  formă trapezoidală. Atunci m-am ciocnit cu o multitudine de 

numere: 35 lei ghiveciul, 15 lei pământul etc. Cel mai plăcut moment a fost însă atunci când am pus 

pe fundul ghiveciului cifre (bănuți) de  5, 10, 50, ca să se îmulțească . 

     Când am plantat-o avea o singură rădăcină,iar acum are rădăcini la pătrat în formă de segmente, 

drepte, semidrepte etc. Rădăcinele au crescut paralel, perpediculare, altele s-au intersectat 

schimbându-și direcțiile pe orizontală și verticală.  

      Partea aeriană ocupă și ea o suprafață și este alcătuită de un număr de tulpini de formă cilindrică 

cu grosimi și înățimi diferite. Frunzele de dimensiuni aproximativ egale între ele, par niște zerouri 

orientate sub diferite unghiuri. Nici în substraturile microscopice nu se desparte de matematică, aici 

se divid în noi forme si dimensiuni, surprinzăndu-mă de fiecare dată. 

      Înmulțirea are loc prin scăderea unei frunze sau lăstar din podoaba aeriană, care la rândul ei 

crește și se îmulțește în alt spațiu. 

       După cum vedeţi, putem vorbi la nesfârșit despre această floare, dar făcând o verificare, 

constatăm că floarea are volum, dar orice „volum în principiu poate fi delimitat de suprafețe, pe cele 

trei dimensiuni ale sale, deci poate fi redus la suprafețe; orice suprafață poate fi delimitată de linii, 

ca atare suprafața poate fi „redusă‖ la linii. Fiecare linie e o totalitate de puncte. Ca atare numărul 

de puncte trece spre linii și suprafețe, din suprafață spre volum în așa fel încât orice obiect în ultima 

analiză este raportat la un anumit număr.‖(Ion Banu) 

Mă uit și admir echilibrul și armonia care este emanată de această floare. Nu în zadar, 

deoarece, Euclid spunea că „Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu‖.  

În jurul nostru, absolut peste tot, viața noastră este înconjurată de cifre, care ne însoțesc de la 

naștere până la moarte. Câteodată omul nici nu-și dă seama că face matematica în toate activitățile 

sale, de aceea cei ce spun că nu le trebuie să învețe matematică vreau să le amintesc spusele lui 

Grigore Moisil „Învățând matematică, înveți să gândești‖. 

 

“Natura este scrisă în limbaj matematic”. 

Galileo Galilei 

 

Bibliografie: 

 

1. https://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/g201511/experimente-plante-crestere-noapte/ 

2. http://www.ziare.com/magazin/spatiu/din-ce-este-facut-universul-din-matematica-

1280463 

3. http://blogatu.ro/2010/03/natura-i-matematica.html 
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PROBLEME ISTEȚE PENTRU COPII ISTEȚI 
 

Elev: Iancu Andreea, Clasa a VI-a 

Școala Gimnaziala ,,Rareș Vodă,, Ploiești 
Profesor îndrumător: Dumitrache Ion 

 

1) Problema creioanelor colorate 

Am o cutie cu câteva creioane colorate şi am observat că: 

-toate creioanele,mai puţin 4,sunt verzi; 

-toate creioanele,mai puţin 3,sunt roşii 

-toate creioanele,mai puţin 5,sunt albastre. 

Dacă am astfel de creioane câte creioane de altă culoare decât 

roşu,verde sau albastru am? 

Soluție: 

Consider că am x creioane de alte culori şi dacă n numărul creioanelor colorate,avem ecuaţia: 

3n-12+x=n, aşa că 2n+x=12 

Evident,x este par şi: 

 pentru  x=0  avem n=6 

 pentru  x>2  nu există nr. Natural n≥5 

 pentru  x=2  avem n=5 ->2 creioane roşii,1 creion verde si 0 albastre 

 

2) Problema câinelui isteț 

Am un câine foarte isteţ,Mathe, care ştie să numere! 

Dacă zic 9, latră de 4 ori. 

Dacă zic 4, latră de 5 ori. 

Am zis 2, a lătrat de 3ori, am zis 11 si a lătrat de 10 ori. 

Dacă zic 1, oare ce-mi raspunde Mathe? 

Soluție: 

Mathe dovedeşte că este bun atât la matematică, dar şi la gramatică! El numără literele fiecărui 

numeral, aşadar dacă zic u-n-u, Mathe va număra trei litere şi va lătra de trei ori. 

 

3) Problema șirului logic 

Din următoarea înşiruire logică,unul dintre numere a fost înlocuit cu 

semnul ―?‖.Poţi afla numărul înlocuit? 

Soluție: 

Este dificil de observat,dar dacă te uiţi cu atenție și le aranjezi ca în 

tabelul următor,nu va fi așa de greu. 

Observam că suma numerelor de pe a doua,a treia și a patra coloană este 89.În 

prima coloană numărul care lipsește este egal cu 89-20-21= 48 

 

4) Grila cu...numere 

De această dată îți propunem să rezolvi o grilă cu numere: 
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1) Cifrele numărului sunt consecutive,aranjate în ordine 

descrescătoare 

2) O putere a lui 3 

3) Produsul cifrelor sale este 756 

4) Suma cifrelor sale este 16 

A) Cifrele sale sunt consecutive, dar în dezordine  

B) Numărul este alcătuit din cinci cifre impare 

consecutive,în dezordine 

C) Estre un număr divizibil cu 9 

D) Este un pătrat perfect de forma aabb 

 

5) Problema magică 

De data asta îți propun să rezolvi o problemă magică: 

Gandește-te la un număr și scrie-l;înmulțește numărul cu 2 si adunați 1,apoi înmulțiți cu 5 și scădeți 

5, numărul obținut îl împarți la 10.Ce număr ai obținut? 

Soluție: 

Numarul=7 

7x2=14 

14+1=15  

15x5=75 

75-5=70 

70:10=7 

 

6)Problema magica II 

Dacă ți-a plăcut problema numărul 9,sigur îți va plăcea si aceasta. 

Gândește-te la un număr,înmulțești cu 5,adaugi 2,înmulțești cu 4 și adaugi 3.Acum înmulțești cu 5 

și adaugi înca 7.Scrie numărul obținut și taie ultimele cifre.Ce ai obținut? 

Soluție: 

 
 

Bibliografie: 

Ioan Dăncilă   Matematica distractivă  Editura Clubul matematicienilor clasele V-VI  

www.math.md./school/distractiva/probleme/probleme.html 
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ASTRONOMIA – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 
 

Elevi: Mareș Cătălina, Sandu Anastasia 
Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza”, Ploiesti 
Prof. Isofache Cătălina 

 

Cerul a fascinat dintotdeauna oamenii. Încă din momentul în care aceștia au ridicat pentru prima 

dată privirea spre el, între oameni și cer s-a creat o conexiune specială, care nu a mai fost ruptă de 

atunci. Reprezentând spațiul nețărmuit și timpul etern, netulburat, în contrast cu lumea firavă și 

imperfectă în care ne trăim viața, ea insăși doar o clipă suspendată în timp, oamenii au văzut cerul 

drept o supralume desăvârșită și intangibilă, în care sunt demni doar zeii să trăiască. De fapt, chiar 

dacă nu aveau aceleași cunoștințe și aceeași gândire științifică ca în prezent, oamenii, încă de la 

început au căutat și au observat tipare pe cer pe care le-au interpretat drept imagini ale protectorilor, 

spiritelor sau elementelor care le guvernau viața. Diversitatea culturală s-a manifestat intens în 

interpretarea boltei cerești, astfel încât fiecare cultură și-a dezvoltat propria mitologie stelară. Și 

chiar dacă această perioadă a fost mai mult învăluită în misticismul tipic preistoriei decât în gândire 

rațională, a fost un pas important, care a semnificat o primă avântare în necunoscut și a demonstrat 

interesul omului de a descifra și interpreta mecanismele lumii în care trăiește. 

Tot în această perioadă, viziunea asupra cercetării cerului a luat două direcții diametral opuse. Pe de 

o parte a apărut astronomia, cea mai veche, mai vastă și din punctul meu de vedere cea mai nobilă 

știință a naturii, care are mărețul scop de a înțelege evoluția corpurilor și proceselor din neant, de la 

apariția vieții pe o planetă, până la povestea universului ca întreg. Iar vastitatea universului în care 

trăim este egalată doar de complexitatea fenomenelor pe care le găzduiește, univers care se 

dezvăluie maiestuos în fiecare seară deasupra noastră și care devine mai frumos și mai misterios pe 

măsură ce îi descoperi secretele. Pe de altă parte, animată de superstiții, credințe care tind spre 

fanatism și o credulitate de neconceput, s-a dezvoltat concomitent și astrologia, o pseudoștiință care 

utilizează corpurile cerești în scopuri dezonorante, făcând preziceri asupra unor mediocrități. 

Realitatea a dus însă la situația în care astrologia se răspândește în tot mai multe medii, în timp ce 

astronomia riscă să rămână în cărți prăfuite în biblioteci sau pe site-uri fără vizitatori. Și mai trist 

este însă că, asemenea lui Icar, astronomia pare să fi fost pedepsită pentru nevoia de ‖hybris‖ în cel 

mai josnic mod posibil, rămânând pe vecie legată prin origini și prin nume de copia antagonică – 

astrologia. Necunoștința sau nepăsarea celor care fac confuzie între cele două reprezintă pentru toți 

cei pasionați apogeul tragicului. 

Chiar și așa povestea astronomiei de-a lungul veacurilor este o poveste fascinanta, care coincide cu 

evoluția civilizației umane, de la momentul în care rămâneam terifiați în fața unei eclipse până în 

prezent, când ne asumăm rolul de colonizatori spațiali. Prima epocă de aur a astronomiei a 

reprezentat-o școală antică ateniană, o perioadă de intens avânt cultural, datorat unei suite de minți 

curioase, care s-a întins de-a lungul mai multe veacuri. Adevărați filosofi ai naturii, grecii au fost 

spirite polivalente care au îmbinat matematica, astronomia, geografia, filosofia și uneori chiar și arte 

sub deviza descoperirii adevărului. Pe lângă o sistematizare a metodelor de studiu și transformarea 

astronomiei dintr-o știință speculativă în una observațională, reușită atribuită în mare parte 

astronomului Hiparh, grecii antici au oferit primul model cosmologic. Descris pentru prima dată de 

filosoful Aristotel și adus în discuție de mulți alți cercetători în secolele următoare, sistemul 

geocentric este perfecționat și definitivat de Ptolemeu. Plasând Pământul static în centru și luna, 

soarele și cele cinci planete cunoscute pe orbite circulare, care se mișcau pe suprafața unor sfere, 

formând epicicluri, care explicau traiectoriile mai complicate de pe cer, sistemul ptolemeic reflectă 

influențele principiilor filosofice cu privire la statutul central al Pământului și la perfecțiunea 



21 

 

 

cercului, în raport cu celelalte forme. Ultima sferă, cea a stelelor fixe, marca granița universului 

observabil al umanității, acceptând indirect ideea limitelor intelectului uman. 

Deși evident bazat pe niște principii eronate, sistemul ptolemeic preconiza în majoritatea cazurilor 

pozițiile corpurilor cerești cu o acuratețe surprinzătoare, atu care i-a asigurat validitatea timp de mai 

bine de un mileniu. În plus, abisul cultural în care a fost aruncată Europa în timpul Evului Mediu și 

susținerea din partea Bisericii, care profita de viziunea asupra lumii promovată de sistemul 

geocentric, favorabilă interpretării învățăturilor creștine pe care le oferea clerul, au determinat 

dominația acestui mod de a vedea lumea. 

Sfârșitul secolului XV și începutul secolului XVI a marcat apariția Renașterii, care a determinat în 

următoarele secole un imens salt cultural și reaprinderea spiritului de cunoaștere și de explorare. 

Readucând în prim-plan modelul filosofului naturii, al cercetătorului policalificat, această perioadă 

a fost animată de o suită de creatori de geniu, care, pornind de la învățăturile grecilor antici pe care 

le considerau valide, au dezvoltat fiecare știință și artă. Efervescența culturală s-a manifestat 

puternic și în astronomie, care a fost reclădită pe baza noilor principii filosofice și a noilor 

descoperiri. Revoluția din care a rezultat după secole de zbucium astronomia modernă și care nu a 

putut fi oprită nici măcar de răspunsul violent al Bisericii, a fost declanșată de călugărul catolic de 

origine poloneză Nicolaus Copernic, în anul 1514, când acesta propune un nou model cosmologic 

heliocentric, care plasa soarele static în centru și planetele pe orbite circulare situate în același plan, 

învârtindu-se cu viteză constantă în jurul lui. Sistemul copernician prezintă câteva erori, iar 

incapacitatea lui Copernic de a aduce dovezi explicite și lipsa sprijinului din partea celorlalți 

cercetători mențin noul sistem heliocentric într-un con de umbră pentru multă vreme. În plus, teama 

de a nu fi judecat de Inchiziție pentru propagarea unor idei considerate eretice îl determină pe 

cercetător să-și răspândească lucrarea cu caracter anonim. 

Chiar și așa, sistemul heliocentric revine în atenție și este susținut tot mai mult, deși războiul pentru 

acceptarea lui este unul sângeros și care face mai multe victime. Giordano Bruno, filosof, 

matematician, astronom și călugăr italian este condamnat la moarte prin ardere pe rug în anul 1600 

pentru viziunea panteistă, susținerea sistemului heliocentric și concepțiile conform cărora universul 

este nemărginit și conține o infinitate de stele în jurul cărora se rotesc planete care ar putea să 

adăpostească viață. Martiriul lui, devenit peste veacuri un simbol al luptei neînfricate pentru adevăr 

și libertatea de exprimare, evidențiază ororile crimelor comise din motive religioase și eternitatea 

omului, care poate fi ucis, dar al cărui spirit nu poate fi distrus. Iar deceniile următoare dovedesc 

acest lucru, evoluția pornită din revoluție și alimentată de spiritul avid de cunoaștere, nemaiputând 

fi oprită. 

Un alt salt imens are loc în anul 1609, când marele astronom italian Galileo Galilei își îndreaptă 

spre cer pentru prima dată luneta astronomică, pe care o perfecționează și o utilizează în premieră ca 

instrument astronomic. Observând patru sateliți ai lui Jupiter, ulterior denumiți după el, acesta 

dovedește că nu toate corpurile se rotesc în jurul Pământului, susținând astfel cu demonstrații 

palpabile sistemul heliocentric. 

Acest sistem este definitivat și perfecționat de contemporanul lui Galilei și unul dintre cei mai 

importanți oameni de știință ai vremii, germanul Johannes Kepler. Folosindu-se de imensa cantitate 

de informații foarte precise, adunate prin observații îndelungate de astronomul Tycho Brahe, pentru 

care Kepler a lucrat o perioadă înainte de moartea acestuia și care a propus la rândul lui sistemul 

planetar tychonic, un sistem mixt, acesta a enunțat trei legi, prin care susținea că orbitele nu sunt 

circulare, ci eliptice, cu soarele plasat în unul dintre focare, că raza vectoare mătură arii egale în 

intervale de timp egale și că pătratele perioadelor de revoluție sunt proporționale cu cuburile 

semiaxelor mari ale orbitelor. Prin modificările aduse, calculele teoretice  se potrivesc în sfârșit 

perfect cu observațiile astronomice, însă influențat de același principiu al perfecțiunii cercului și de 

faptul că noile modificări intră în contradicție cu ideea lui Kepler că planetele sunt determinate de 
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forțe electromagnetice să se miște în jurul soarelui, cercetătorul respinge pentru multă vreme 

propriile modificări aduse sistemului. Problema forțelor care asigurau echilibrul sistemului solar 

este rezolvată abia mai târziu, în anul 1687, de una dintre cele mai strălucite minți din istorie, cea a 

lui Isaac Newton, de asemenea un filosof al naturii, care a avut contribuții semnificative în 

domeniul mecanicii, opticii, matematicii și astronomiei, studiind în același timp și alchimia și 

misticismul. În lucrarea sa epocală, ‗Philosophiae Naturalis Principia Mathematica‘, Newton enunță 

cele trei legi de bază ale mecanicii clasice, dar și legea atracției universale, prin intermediul căreia 

se poate calcula forța dea atracție dintre oricare două corpuri, atât timp cât se cunosc masele lor și 

distanța dintre ele, putând fi explicat în acest fel modul în care orice corp ceresc se deplasează în 

timp și spațiu. Înțelegând că într-un univers static și finit, conform teoriei sale, stelele nu pot rămâne 

imobile, ci ar cădea în colaps într-un singur punct,  Newton presupune în mod eronat că într-un 

univers static, dar infinit, în care gravitația are caracter repulsiv la distanțe foarte mari, efectul s-ar 

anula și universul ar rămâne în echilibru. 

Răspunsul la această nouă problemă iese la iveală la mult timp după Newton, când, pătrunzând deja 

secretele sistemului solar, oamenii scrutează universul dincolo de ultimele planete. În cursul acestor 

observații, astronomii observă obiecte difuze, deseori cu formă de spirală, motiv pentru care sunt 

denumite nebuloase spiralate, însă asupra cărora nu exista e explicație clară, larg acceptată. Într-o 

teză de doctorat foarte avangardistă, Edwin Powell Hubble (astronom și cosmolog american al 

secolului XX, fondatorul astronomiei extragalactice) afirmă, în baza calculului distanțelor până la 

aceste obiecte, folosind metoda cefeidelor variabile, a determinat că aceste obiecte sunt de fapt alte 

galaxii, la fel ca galaxia noastră, Calea Lactee. Aplicând efectul Doppler (constă în variația 

frecvenței unei unde emise de o sursă de oscilații, dacă aceasta se află în mișcare față de receptor) 

asupra spectrului acestor corpuri, a enunțat legea care acum îi poartă numele și care afirmă că liniile 

spectrale ale obiectelor mai îndepărtate prezintă o deplasare spre roșu mai mare, indicând că se 

îndepărtează de noi cu viteză mai mare. Implicațiile muncii lui Hubble ne-au transformat radical 

felul în care percepem lumea. Credința într-un univers esențial static, nemodificabil și etern, 

susținută atât de multă vreme de tendința oamenilor de a crede în adevăruri permanente și de nevoia 

de a știi că deși viața este scurtă, există ceva care este etern, este înlocuită de conceptul unui univers 

dinamic, în expansiune, care are un început, la un moment finit din trecut, preconizând nașterea 

teoriei atomlui primordial sau Big Bang. În prezent, astronomia caută asiduu răspunsuri la problema 

nașterii universului, a găurilor negre, a vieții extraterestre și a multor altele. 

Cu siguranță viitorul va deschide porțile spre noi teorii surprinzătoare, însă unii oameni cred ca 

‗într-o zi aceste răspunsuri vor părea tot atât de evidente ca și mișcarea pământului în jurul soarelui 

sau poate tot așa de ridicole ca un turn de broaște țestoase. Numai timpul (oricare ar fi acesta) ne va 

spune.‘ – Stephen Hawking (fizician englez, teoretician al originii universului și unul dintre cei mai 

mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, 

deținută cândva de Isaac Newton). 

 

SURSA: https://ro.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble 

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

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

 http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2-

Ox0IjNAhWEB8AKHU0IBz4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ziua-

astronomiei.ro%2Fconcurs%2F2014%2FIeremias%2520Viorel.pdf&usg=AFQjCNEDXj4DI0Zj6_

L4PmO0_VaZq2fSMA&sig2=X0fXxDtUFeOBXuuEQXugeQ 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_Doppler
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2-Ox0IjNAhWEB8AKHU0IBz4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ziua-astronomiei.ro%2Fconcurs%2F2014%2FIeremias%2520Viorel.pdf&usg=AFQjCNEDXj4DI0Zj6_L4PmO0_VaZq2fSMA&sig2=X0fXxDtUFeOBXuuEQXugeQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2-Ox0IjNAhWEB8AKHU0IBz4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ziua-astronomiei.ro%2Fconcurs%2F2014%2FIeremias%2520Viorel.pdf&usg=AFQjCNEDXj4DI0Zj6_L4PmO0_VaZq2fSMA&sig2=X0fXxDtUFeOBXuuEQXugeQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2-Ox0IjNAhWEB8AKHU0IBz4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ziua-astronomiei.ro%2Fconcurs%2F2014%2FIeremias%2520Viorel.pdf&usg=AFQjCNEDXj4DI0Zj6_L4PmO0_VaZq2fSMA&sig2=X0fXxDtUFeOBXuuEQXugeQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2-Ox0IjNAhWEB8AKHU0IBz4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ziua-astronomiei.ro%2Fconcurs%2F2014%2FIeremias%2520Viorel.pdf&usg=AFQjCNEDXj4DI0Zj6_L4PmO0_VaZq2fSMA&sig2=X0fXxDtUFeOBXuuEQXugeQ
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ADEVĂR, EROARE SAU PARADOX? 
 

Elev: Găman Greti , Clasa:a X-a B 

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”, Craiova 
Prof. îndrumător: Berindeie Mihaela 
 

                              Motto: ―Învățând matematică, înveți să gândești.‖ (Grigore C. Moisil ) 
 

Învățarea din greșeli (reale sau aparente) este una dintre cele mai eficiente metode de învațare. 

Greşeala are un rol educativ extraordinar dacă este analizată și interpretată cu atenția cuvenită. Din 

diverse greşeli, de multe ori pot să apară lucruri noi, interesante și chiar spectaculoase. 

În cele ce urmează voi prezenta câteva operații aparent eronate care pot să se ivească în lumea 

calculelor matematice, dar care în mod surprinzător nu afectează rezultatul final deoarece ele sunt 

susținute de fapt de reguli matematice solide. 

 

1) Să considerăm fracţia 
     

      . Dacă cineva ar simplifica exponenţii ar obţine ca rezultat fracţia  
   

   
 

   Acest rezultat, deși pare greşit este absolut corect.  

Justețea lui are de fapt la bază identitatea  
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           Să vedem: 
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Concret: 
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2) Există și situații în care suma a doua fracţii se poate calcula doar efectuând produsul lor.  

 

         De exemplu 
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Aceste egalități sunt corecte în virtutea identității evidente  
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Să verificăm: 
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3) Dacă un elev ar scrie egalitatea (
             

             
)
 

  
             

             
  am fi tentați să credem ca el 

nu stăpânește bine formula de ridicare la pătrat a unui trinom. 

     Totuși, egalitatea este adevarată, așa cum reiese din urmatoarea demonstraţie. 

Notăm       sin x   cos x = a  

     și          sin y   cos y = b 

            sin
4
x + cos

4
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2
x + cos

2
x)

2
 - 2sin
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x =1- 2(sin x   cos x)
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                      = 1 – 4   sin
2
x   cos

2
x + 2 sin

4
x   cos

4
x =1- 4a

2
 + 2a

4
. 

     Identitatea devine: 

 (
     

     )
 

 
         

               
(    )

 

       
 

        

             adevărat 

 

4) Dacă în fracția 
       

        
  un elev mai puţin pregătit la matematică ar "simplifica" numărul 5555, 

ar obţine egalitatea corectă 
       

        
 

   

    
.   

      Adevărat deoarece 731 3555544 = 344  7555531    2599102664 = 2599102664 

 

La fel se pot obţine și egalitățile    
     

     
 

   

   
  ,   

   

   
 = 

 

 
   și    

  

  
  

 

 
  

 

 

5) Orice triunghi este isoscel! 

 
Demonstrație: 

Fie [AD bisectoarea unghiului BAC, D   BC și M mijlocul laturii [BC]. Ducem mediatoarea laturii 

[BC] care intersectează biosectoarea [AD în punctual O. 

Fie ON  AB, N   AB și OP   AC, P   (AC. 

 AON    AOP ( I. U.) => [AN]   [AP]   (1) 

și [ON]   [OP] (2) 

 OMB    OMC (C.C.) => [OB]   [OC]  (3) 

Din (2) si (3) =>   OBN     OCP (I.C.) => [BN]   [CP] (4) 

Din (1) si (4) => AN + NB = AP + PC  [AB]   [AC] adică   ABC este triunghi isoscel. 

 

        Unde este eroarea ? Este sau nu un paradox? 

Greşeala este în modul în care figura a fost realizată. Într-un triunghi, bisectoarea cu meditoarea pot 

să nu se întâlnească în interiorul triunghiului. Singurul caz este când triunghiul este isoscel, când de 

fapt cele două segmente coincid. 

 

 

6) Egalitatea 
           

 
   

           

 
 = 

           

 
 scrisă de către un amator în matematici 

poate fi totuşi adevarată. Acest fapt chiar are loc dacă a + b + c + d = 0 
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7) Să considerăm acum fracţia 
  

 

 

  
  

 

 • Dacă un necunoscător al tainelor matematicii ar simplifica 

fracția prin "lg" ar obţine rezultatul perfect corect  

 

 
  

 

 .  

         Această întâmplare se bazează pe egalitatea adevărată  
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8) Dacă din expresia √ 
 

 

 
  s-ar scoate cifra 2 de sub semnul radical și s-ar obține astfel 

egalitatea  √ 
 

 

 
  =  2   √

 

 

 
   nu ar fi nicio problemă, egalitatea fiind adevărată. Acest rezultat 

este susținut de egalitatea:     √  
 

    

 
 = a ∙ √

 

    

    
 . 

 

 

9) Identitatea 
    

    
  

    

    
  

      

      
 

(    )(    )        

                    
  poate conduce la egalități de tipul 

  

 
 

  

  
  

  

  
 = 

            

           
 ce par a fi efectuate de către persoane ce nu cunosc regulile elementare 

de calcul cu fracţii ordinare. 

 

Și, pentru a mai scoate încă o dată în evidență rolul matematicii în societate, încheiem referatul din 

nou cu un citat a lui Grigore C. Moisil : ―Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau 

susceptibilă de matematizare‖. 
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ASEMANARI SI DEOSEBIRI ÎNTRE   

MATEMATICA SI GEOGRAFIE 

                                     

Elevi : Lincă Andreea Violeta şi Visarion Beniamin Mihai                 
Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc,, Ploieşti  
Prof. Iancu Elena  

 

 

Matematică? Geografie? Asemănări?  

 

 

 

 

Coordonate matematice 

 

 Ei bine, chiar sunt asemănări între aceste două materii : matematică şi geografie ,  nu sunt 

chiar complet diferite aşa cum credeaţi până acum ,de aceea am venit în ajutorul dumneavoastră să 

va deschid orizontul  către aceste două  materii diferite, dar asemănătoare. 

Să începem : 

  

Asemănări : 

1.  Măsurarea cu ajutorul scări numerice , pentru aflarea distanţelor în linie dreaptă se 

realizează cu ajutorul formulei d/D egal 1/n sau D egal d înmulţit cu n unde 

d egal cu distanţa măsurată pe hartă . 

D egal distanţa  pe teren. 

n egal  numitorul scării hărţii. 

2.   Geografia se foloseşte de matematică pentru a defini înălţimile unor forme de relief ,se mai 

foloseşte de matematică şi atunci când aflăm înclinaţiile unor forme de relief sau când vrem să 

aflăm adâncimile unor mări, oceane ,lacuri ,matematica mai ajută şi la aflarea debitelor unor râuri 

sau fluvii, se mai foloseşte matematica şi la aflarea natalităţii,mortalităţii,sporului natural dintr-o 

anumită ţară. 

3.Ambele sunt nişte ştiinţe exacte . 

4.Pentru a încăpea globul pe hartă , sau Europa ,Asia,etc. ele se împart , şi sunt puse pe o scară a 

numerelor. 

5.    De exemplu în cazul climei, dinamicii atmosferei, transferul de căldură între ocean şi 

atmosferă, schimburile de gaze de seră între atmosferă şi biosferă, toate sunt în mare parte modelate 

de mecanică continuă şi cinetică. În cazul dezastrelor naturale, cum ar fi uragane, cutremure şi 
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erupţii vulcanice, matematica trebuie să descrie aspectele fizice relevante, să interpreteze datele şi 

să anticipeze pericolele. 

6. Sistemul de împărţire în trapeze egale (6 grade înmulţit cu 4 grade) utilizat pentru scara lumii, 

scara 1 împărţit la 1.000.000. 

 

Deosebiri : 

-fiecare studiază lucruri diferite; 

-matematica este o ştiinţă exactă, care nu se ajută de geografie pentru ``exprimare``; 

-geografia se foloseşte mult de matematică, pentru scrierea numerelor. 

-geografia este o ştiinţă exactă care se exprimă cu ajutorul informaţiilor . 

-matematica este o ştiinţă care se ocupă cu efectuarea calculelor . 

           Geografia este o ştiinţă care studiază tot ce ne înconjoară, studiază trecutul, prezentul şi 

viitorul în privinţa evoluţiei oamenirii şi a tot ce este legat de ea. Într-un cuvânt geografia cuprinde 

toate ştiinţele exacte sau mai puţin exacte, descoperite până în prezent de la matematică până la 

istorie. Aceasta ne ajută să înţelegem toate lucrurile care se intamplă  mai ales cu mediul 

înconjurător. De aceea pot spune că există asemănări nu numai între matematică şi geografie, ci şi 

între toate celelalte materii. 

  

Ramurile Geografiei 

       Geografie umană 

Geografia umană este o ramură a geografiei ce studiază procesele ce au loc atunci când omul 

interacţionează cu mediul înconjurător. Ea studiază îndeosebi aspectele umane, politice, culturale, 

sociale şi economice. 

• geografia populaţiei 

• geografia aşezărilor umane 

• geografia economică 

• geografie politică 

• geografie istorică 

• geografie socială 

• geografia culturală 

• geografia turismului 

• geografia timpului 

                                                                       

                                                                 Transpunerea unei hărti geografice pe o scară numerică 

       Geografia Fizică 

Geografia fizică este o ştiinţă a Pământului care se ocupă cu studiul Pământului şi a mediului sau 

natural folosind metode fizice şi biologice. Ea încearcă să   înţeleagă litosfera,  hidrosfera,  

atmosfera,  geosfera  şi flora  şi fauna  Pământului (biosfera). 

• geomorfologie 
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• pedologie (studiul solurilor) 

• hidrologie 

• climatologie şi meteorologie 

• glaciologie 

• biogeografie 

• oceanografie 

         

Geografia matematică 

Geografia matematică este o ramură a geografiei ce studiază reprezentarea matematică a suprafeţei 

Pământului şi relaţia sa cu Luna şi Soarele. 

• Geografia astronomică     

• Topografie                            

• Fotogrametrie 

• Cartografie 

• Geomatica 

• Orografie 

• Geostatistică 

• Geodezie                                                       

                                                                    Măsurarea învelişurilor interne ale Pământului 

  

*Geografia* 

         O traducere literală ar fi „să descrii sau să scrii despre Pământ‖. Prima persoană care a folosit 

cuvântul „geografie‖ a fost Eratosthenes (276—194 i.Hr.). Patru direcţii tradiţionale ale cercetării în 

domeniul geografiei sunt  analiza spaţială a fenomenelor naturale şi umane (geografia ca un studiu 

al distribuţiei), studiul fizic (al locurilor şi regiunilor), studiul relaţiei dintre om şi uscat şi cercetarea 

în domeniul ştiinţelor Pământului. Cu toate acestea, geografia modernă este o disciplină 

cuprinzătoare care încearcă să înţeleagă Pământul cu toate complexităţile sale naturale şi artificiale 

— nu doar unde sunt obiectele, dar şi cum au fost create şi cum vor fi. Ca „legătură dintre om şi 

ştiinţele fizice‖, geografia este divizată în două mari ramuri, geografia umană şi geografia fizică. 

Grecii au fost cei care pentru prima oară au explorat geografia atât ca ştiinţă cât şi ca artă, acest 

lucru realizându-se prin intermediul cartografiei, filosofiei, literaturii sau chiar al matematicii. În 

privinţa primei persoane care a afirmat că forma Pământului este sferică există semne de întrebare, 

crezându-se că primul care a făcut-o ar fi Parmenides sau Pitagora. Primul om care a demonstrat 

într-adevăr că Pământul este sferic a fost Anaxagoras, demonstrând acest lucru prin intermediul 

fenomenului de eclipsă. Totuşi el încă a continuat să creadă că Pământul este doar un disc plat, ca 

mulţi dintre contemporanii săi. Prima estimare a mărimii razei Pământului a fost făcută de către 

filozoful grec Eratostene. 

 

*Matematica* 
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       Pe de altă parte, matematica nu poate fi învăţată la fel ca geografia, pentru că aceasta  solicită 

multă înţelegere şi nu numai. Fiecare ştiinţă solicită câte un simt pe care îl au oamenii, numai că cel 

puţin pentru mine aceasta semnifică o multitudine de informaţii într-o singură ştiinţă. 

Matematica este în general definită ca ştiinţă ce studiază relaţiile cantitative , modele de structură , 

de schimbare şi de spaţiu .în sens modern,matematica este investigarea structurilor abstracte definite 

în mod axiomatic folosind logica formală. 

Matematica defineşte şi investighează structuri şi teorii proprii,în special pentru a sintetiza şi unifica 

anumite câmpuri matematice sub o teorie unică , o metodă  ce facilitează în general metode 

generice de calcul. Ocazional, matematicienii studiază unele domenii ale matematicii strict pentru 

interesul abstract exercitat de acestea, ceea ce le transformă într-o abordare mai degrabă legată de 

artă decât de ştiinţă. 

 

 Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale matematicii au derivat din necesitatea de a 

face calcule comerciale, de a măsura terenuri şi de a predetermina evenimente astronomice cu 

scopuri agricole. Aceste domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod generic tendinţele 

matematicii până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendinţe specifice: studiul structurii, 

spaţiului şi al schimbărilor. 

  Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: iniţial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere întregi, continuând cu numere raţionale şi în 

sfârşit numere reale, întotdeauna corelate cu operatiile aritmetice între acestea, toate acestea făcând 

parte din algebra elementară. Investigarea în profunzime a acestor teorii şi abstractizarea lor a dus în 

final la algebra abstractă care studiază printre altele inele şi corpuri, structuri care generalizează 

proprietăţile numerelor în sensul obişnuit. Conceptul indispensabil în fizică de vector, generalizat în 

sensul de spaţiu vectorial şi studiat în algebră lineară este comun studiului structurii şi studiului 

spaţiului. 

 Aşadar ,pe scurt, iată, doar câteva argumente ce vin în sprijinul temei abordate,potrivit 

căreia Geografia chiar se aseamănă cu Matematica. 
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CIURUL LUI ERATOSTENE 
 

Elev: Păștiță Antonia-Maria 

Școala Gimnazială „Henri Coandă” Perișor   

Profesor îndrumător: Șchiopu Ionuț Laurențiu 

 

Eratostene din Cyrene (greacă Ἐρατοσθένης, Eratosthenes; cca. 276 – 

cca. 195 î.Hr.) a fost un matematician, poet, atlet, geograf și astronom antic 

grec, care a aparținut școlii din Alexandria. 

A fost membru al Academiei din Alexandria și este considerat 

fondatorul geografiei matematice. Activitatea sa a fost apreciată și de 

marele matematician Arhimede.  

Viața 

S-a născut la Cirene și a avut ca profesori pe Aristeu din Kios și pe 

Lysanias din Cirene. O parte din viață a petrecut-o la Atena. La 40 de ani, a 

fost invitat de regele Ptolemeu al III-lea al Egiptului ca dascăl pentru fiul său, 

moștenitorul tronului. Astfel, Eratostene a rămas la conducerea Bibliotecii din Alexandria, post pe 

care l-a deținut până la sfârșitul vieții împreună cu cel de astronom al curții regale. Acesta a murit 

sărac și orb. 

Activitatea 

 A făcut o serie de descoperiri și invenții, incluzând un sistem de latitudine și longitudine.  

 A fost primul grec ce a calculat circumferința și înclinarea axei Pământului, ambele cu o 
acuratețe remarcabilă. Este posibil ca el să fi fost și primul care a calculat distanța 

Pământului față de Soare.  

 A creat o hartă a lumii bazată pe cunoștiințele vremii.  
 A fost inițiatorul cronologiei științifice, instituind sistemul de stabilire a datelor 

evenimentelor față de data cuceririi Troiei. 

 A soluționat problema duplicării cubului construind un aparat numit mesalobon. 

 În cronologie a elaborat, în locul vechiului calendar egiptean, un nou calendar cu un an 

bisect, care a fost introdus în anul 238 î.Hr. 

Eratostene a fost primul care a realizat măsuratori concrete pentru determinarea 

circumferinței Pământului, când deja se credea că Pământul are forma unei sfere: 

1. În timpul solstițiului de vară (21 iulie), la ora 12:00, localitatea Assuan este la nadir (razele 

solare sunt perpendiculare pe suprafața Pământului), Assuan (Syenne) situându-se pe 

tropicul Racului. 

2. La aceeași dată și oră, în orașul Alexandria, situat aproximativ pe același meridian ca și 

Assuan (diferență de 2 grade), umbra lăsată de un turn reprezenta 1/50 din circumferința 

unui cerc. Aceasta corespunde unui unghi de aproximativ 7 grade și 12 minute. 



31 

 

 

       

 

3. Distanța dintre cele două localități este de aproximativ 5.000 de stadii (o stadie antică 
grecească are aproximativ 185 metri). 

Astfel, un cerc mare al sferei cu care era aproximat Pământul era de cca. 50 x 5.000 = 252.000 

stadii, aproximativ 39.690 km. Valoarea acceptată actual este de 40.008 km. Aceste măsurători au 

avut totodată și o altă importanță, Eratostene fiind primul care a descoperit că forma Pământului 

poate fi determinată prin măsuratori de arce de meridian. 

În aritmetică, a descoperit un procedeu de a găsi numerele prime, care ulterior a fost 

numit ciurul lui Eratostene. Acesta este un algoritm simplu și vechi de descoperire a tuturor 

numerelor prime până la un întreg specificat. Este predecesorul algoritmului modern, ciurul lui 

Atkin, un algoritm mai rapid dar mai complex. 

Tabelul de mai jos ilustrează modul în care utilizăm ciurul pentru a determina toate numerele 

prime de la 2 la 100.  
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Lista A Lista B 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2,  3,  5,  7,  11,  13,  

17,  19,  23,  29,  

31,  37,  41,  43,  

47,  53, 59,  61,  67,  

71,  73,  79,  83,  

89,  97. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Algoritm: 

Se scrie o listă a numerelor de la 2 la cel mai mare număr ce urmează a fi 

testat pentru primalitate. Numim această listă Lista A. (partea stângă a tabelului 

de mai sus) 

1. Se trece numărul 2, primul număr prim găsit, într-o altă listă, cea a 
numerelor prime găsite. Numim această listă Lista B. (partea dreaptă a 

tabelului) 

2. Se marchează 2 și toți multiplii lui 2 din lista A. 
3. Primul număr nemarcat din listă este un număr prim. Se trece acest 

număr în Lista B. 

4. Se marchează acest număr și toți multiplii lui din lista A. Marcarea de multipli poate să 

înceapă de la pătratul numărului, întrucât multiplii mai mici au fost deja marcați în pașii 

anteriori. 

5. Se repetă pașii 4 și 5 până când se epuizează toate numerele din lista A 

Putem observa ușor faptul că, pornind de la numărul prim 11, toate pătratele numerelor rămase 

nemarcate în pașii anteriori sunt mai mari decăt 100. Deci nu vor mai exista alți multiplii ale  

acestor numere în lista A. Prin urmare, după un anumit număr de pași, vor rămâne în șir doar 

numere prime nemarcate. 

 

Bibliografie: 

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciurul_lui_Eratostene 

•  
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DESCOPERIRI CARE AU SCHIMBAT LUMEA-

GEOMETRIA (300 I.H.) 

 
Elev: Celescu Alesia-Teodora, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional”Jean  Monnet” Ploiești 
Prof. îndrumător: Militaru Claudiu 

 

Geometria este o disciplină investigativă care cercetează 

proprietăţile şi relaţiile reciproce dintre linii, suprafeţe şi volume. 

Pentru ca geometria să se poată dezvolta, era nevoie de un concept al 

măsurării şi implicit, de un concept al numerelor. Judecând după 

dispunerea momentelor antice, se pare că oamenii care le-au construit 

aveau un sistem de numărare. Nu întâmplător cercul de pietre vechi de 

5000 de ani de la Stennes, din Orkney, constă dintr-un inel de 

douăsprezece pietre şi fiecare piatră se găseşte la doisprezece paşi de 

cea vecină. Vreme de mii de ani înainte de aceasta, oamenii au ţinut 

răbojuri cioplind în os. 

Cu patru milenii înainte de Hristos existau calendare în Babilon și Egipt, iar în jurul anului 3400 

î.H., egiptenii foloseau simboluri de tip răboj pentru numere, care în câteva sute de ani s-au 

transformat într-un sistem hieroglific de numerale. În jurul anului 3000 î.H., în Orientul Mijlociu şi 

în regiunea orientală a Mediteranei se utilizau atât un sistem zecimal de numărare, cât şi abacul, 

deşi, dintr-un motiv oarecare, babilonienii foloseau pentru tranzacţiile financiare un sistem de 

numărare în baza 60. Era, probabil, un echivalent antic al situaţiei anormale diii Marea Britanie a 

primei jumătăţi a secolului al XX-lea, când sistemul zecimal era utilizat pentru numărarea 

majorităţii lucrurilor, dar banii făceau excepţie: erau 12 peni într-un şiling şi 20 de şilingi într-o liră. 

În jurul anului 2000 î.H., civilizaţia Harappa din valea Indusului adopta un sistem zecimal de 

greutăţi şi măsuri. 

La scurtă vreme după aceasta, în Orientul Apropiat şi 

Mijlociu se puneau bazele matematicii. Cu 1800 de ani 

înainte de Hristos, babilonienii rezolvau ecuaţii de 

gradul al doilea, utilizând tabele de înmulţiri, 

cunoşteau teorema „lui Pitagora‖ şi compilau tabele de 

rădăcini pătrate şi cubice. De asemenea, începeau să 

îşi aplice cunoştinţele matematice în astronomie. 

Egiptenii explorau, la rândul lor, matematica şi au 

conceput scheme de înmulţire, bazate pe dublarea 

repetată, şi de împărţiri bazate pe înjumătăţirea 

repetată. 

În anul 575 î.H., Tales din Milet a adus în Grecia, din 

Egipt, cunoștinţele matematice ale babilonienilor, dând 

startul unei noi etape dezvoltare a geometriei. Tales 
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este o figură proeminentă a Antichităţii fiind socotit drept unul dintre cei şapte mari înţelepţi 

presocratici. Tales a utilizat geometria pentru a rezolva probleme curente precum calcularea 

înălţimii piramidelor sau a depărtării corăbiilor faţă de ţărm. Se crede că Tales a descoperit empiric 

că orice unghi format în interiorul unui semicerc este un unghi drept, deşi unii îi atribuie această 

descoperire lui Pitagora. 

În anul 529 î.H., una dintre marile personalităţi ale matematicii Greciei antice, Pitagora din Samos, 

persecutat de tiranul Policrat, a plecat la Crotona, în sudul Italiei. Aici a predat matematica, 

geometria şi muzică şi a întemeiat o comunitate religioasă. Pitagora şi-a căpătat reputaţia de om 

învăţat, cu un spirit iscoditor şi universal informat. 

Pitagora nu a scris nimic şi viaţa lui este învăluită în legendă şi mister. Pare să fi instituit pentru sine 

şi pentru adepţi mai curând un mod aparte de viaţă decât un sistem filozofic. Pitagora a rămas însă 

în istorie pentru descoperirile sale matematice. A ajuns la o analiză matematică a intervalelor 

muzicale şi, cu o îndrăzneală uluitoare, a emis ipoteza că intervalele muzicale stau în spatele 

structurii universului. Se pare că Pitagora vedea universul ca pe o serie de sfere concentrice. 

Modelul lui avea Pământul în centrul universului, dar a constituit primul pas către crearea 

modelului heliocentric pe care Copernic l-a propus sute de ani mai târziu, şi se ştie că acest model a 

fost construit de Copernic în baza sistemului conceput de Pitagora. Astăzi ni se pare de la sine 

înţeles că sistemul solar este alcătuit din planete care se rotesc în jurul Soarelui pe orbite aproape 

circulare, aparţinând unor sfere concentrice invizibile care au drept centru Soarele. Pare absolut 

firesc că sistemul solar s-a dovedit a avea această formă. Pitagora cunoştea această formă a 

sistemului solar fără a avea vreo dovadă ştiinţifică. Aproape că am putea spune că structura 

sistemului solar este invenţia lui Pitagora, însă nu poate fi considerată o descoperire în sensul 

modern al termenului. 

Pitagora găsea că numerele se află la baza spaţiului însuşi; „unu‖ era un punct, „doi‖ era o linie, 

„trei‖ o suprafaţă‖, „patru‖ un volum. A descoperit că suma unghiurilor unui triunghi este 

întotdeauna 180 grade. Tot el a fost cel care a enunţat proprietăţile triunghiului dreptunghic, 

cunoscute deja în Egipt, dar incluse acum formal în teorema lui Pitagora destul de ciudat, nu 

triunghiul dreptunghic avea să devină obiect de generaţie în rândul pitagoreicilor, aşa cum ar fi fost 

firesc, ci triunghiul lateral alcătuit din zece puncte, aranjate 4 + 3 + 2+1. 

Pitagora a iniţiat o abordare analitică a numerelor şi a trigonometriei| care a inspirat, alimentat şi 

stimulat nenumăraţi savanţi, punând bazele dezvoltării tuturor celorlalte ramuri ale matematicii. 

Şcoala lui este considerată a fi prima sursă cunoscută de gândire logică, deductivă: locul de naştere 

al raţiunii înseşi. 

Hipocrat din Chios (470-410 Î.H.) a fost autorul primelor Elemente* de geometrie. Foarte probabil, 

Euclid a folosit această lucrare drept punct de pornire pentru propriile sale Elemente, Cartea I şi , cu 

peste 100 de ani mai târziu, Hipocrat a dat soluţii geometrice ecuaţiilor de gradul doi. A studiat 

problema clasică a cvadraturii cercului. S-a ocupat de problema dublării volumului unui cub, 

demonstrând că era echivalentă cu construirea a două medii proporţionale între un număr şi dublul 

lui Hipocrat a fost primul matematician care a demonstrat că raportul, dintre ariile a două cercuri 

este egal cu raportul pătratelor razelor lor. Platon (427-347 î.H.) a fost o personalitate mult mai 

marcantă. Şi-a fondat Academia în 387 Î.H., un fel de universitate a Antichităţii, care înflorit timp 

de peste 700 de ani. 
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În dialogul său Phaidon, Platon a expus o teorie a formelor în care formele matematice sunt 

considerate ca având atribute perfecte; o linie, de pildă, are proprietatea lungimii, dar nu are lăţime. 

Platon a subliniat importanta capitală a demonstraţiei în matematică. A insistat asupra ipotezelor 

clare și a definiţiilor precise. Toate acestea au pus bazele pentru crearea formală a geometriei de 

către Euclid, deşi, oarecum surprinzător, Platon nu a făcut el însuşi nicio descoperire matematică 

importantă. Studenţii lui Platon au influenţat profund dezvoltarea geometriei. Unul dintre ei, 

Theaitetos din Atena (417-369 Î.H.), a creat geometria în spaţiu. Tot el a fost primul matematician 

care a studiat icosaedrul şj octaedrul. Lucrarea sa a fost inclusă în Cartea a XIII-a a Elementeorj lui 

Euclid. Eudoxos din Cnidus (408-355 Î.H.) a găsit modalităţi de calcula volumele piramidelor şi 

conurilor. Menechmus (380-320 î.H.) a fost un discipol al lui Eudoxos. El a descoperit secţiunile 

conice. A fost primul care a arătat că elipsele, parabolele şi hiperbolele se obţin prin secţionarea 

unui con într-un plan care nu este paralel cu baza conului. Apoi a venit Euclid. Euclid din 

Alexandria (325-265 Î.H.) a pus la un loc diferite teoreme ale lui Pitagora, Hipocrat, Eudoxos şi ale 

altor matematicieni, integrându-le într-un sistem logic – Elementele lui Euclid. 

Probabil Euclid a fost instruit ca matematician în Atena de către discipolii lui Platon, deşi nu se 

cunosc multe lucruri despre viaţa lui. În Alexandria el a fondat propria şcoală de matematicieni, în 

vremea lui Ptolemeu I. 

Euclid a rămas faimos pentru o operă intitulată Elementele, mai cunoscută însă drept Elemente de 

geometrie. Lucrarea, împărţită în treisprezece cărţi, constituie cel mai substanţial tratat de 

matematică ce a supravieţuit din Grecia antică, ba chiar din întreaga civilizaţie antică. Euclid a scris 

şi alte cărţi de geometrie, astronomie, optică si muzică, dar, din nefericire, cele mai multe s-au 

pierdut. Elemente de geometrie este cel mai cunoscut manual de matematică al tuturor timpurilor. A 

fost publicat în nenumărate ediţii, cu modificări şi simplificări, şi era încă în uz ca manual şcolar în 

prima parte a secolului al XX-lea. Abia de atunci au început să apară manuale alternative. 

Regele Ptolemeu l-a întrebat pe Euclid dacă exista o cale mai scurtă în geometrie decât cea descrisă 

în cartea lui. Răspunsul lui Euclid a fost: „Nu există un drum regal către geometrie.‖ Cartea lui 

Euclid a avut o mare importanţă pentru dezvoltarea civilizaţiei occidentale A fost primul tratat de 

matematică tipărit, şi astfel a căpătat o importantă majora în lumea post-medievală. De asemenea, 

de-a lungul a sute de ani, a reprezentat un model de argumentaţie matematică riguroasă. 
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ECUAŢII ÎN MULŢIMEA NUMERELOR ÎNTREGI 
 

Elevă,  Agapie Kriss - Ioana, clasa a VI-a 
Şcoala Gimnazială Scurteşti, com. Vadu Paşii, jud. Buzău 
Prof. îndrumător: Veronica Gabriela Găină 
 

Încă de acum 2000 de ani înaintea erei noastre, 

egiptenii dovedeau vaste cunoştinţe matematice pe care le 

aplicau problemelor practice de măsurare a pământului ca 

urmare a inundaţiilor produse de Nil, dar şi în  multe alte 

probleme pe care  le  puneau  în  ecuaţii  şi  care  s-au  

găsit  rezolvate  pe papirusul Rhind al scribului Ahmes, 

papirus păstrat astăzi la British Museum din Londra. 

De abia în anul 1202 şi în Europa, Fibonacci 

(1170 - 1240) introduce denumirea pentru numărul zero, 

precum şi sistemul de numeraţie zecimal arab, scriere pe 

care a învăţat-o cât a călătorit în nordul Africii prin mijlocul 

civilizaţiei arabe. Tot prin opera sa „ Liber Abaci‖ sunt introduse pentru prima dată  şi numerele 

negative, acestea fiind interpretate ca datorii. 

 

Definiţie: Se numeşte ecuaţie o expresie algebrică cu una sau mai multe 

necunoscute şi în care apare o singură dată semnul egal. 

Exemplu:          este o ecuaţie cu necunoscuta  . 

 

Definiţie: Un număr   este soluţie a unei ecuaţii dacă înlocuind pe   cu   , obţinem o 

propoziţie adevărată. 

De exemplu, pentru        se obţine       , (Adevărat), rezultă că    este soluţie a 

ecuaţiei date. 

 

Definiţie: Se numesc ecuaţii echivalente ecuaţiile care admit aceeaşi mulţime de soluţii. 

De obicei se notează cu   mulţimea soluţiilor unei ecuaţii. 

Exemplu: Ecuaţiile        şi       sunt echivalente deoarece au aceeaşi soluţie, şi anume 

     . 

 

Definiţie: Se numeşte domeniu  al unei ecuaţii mulţimea în care ecuaţia admite soluţii. 
Dacă soluţiile unei ecuaţii nu sunt din mulţimea numerelor întregi, atunci spunem că ecuaţia nu are 

soluţii în această mulţime. 

De exemplu, ecuaţia       , având soluţia      , spunem că are soluţie în mulţimea 

numerelor întregi, dar nu are soluţii în mulţimea N, deoarece     , dar are soluţie în  . 

 

A rezolva o ecuaţie înseamnă a determina mulţimea soluţiilor acesteia dintr-o mulţime 

dată. Pentru aceasta, se transformă ecuaţia dată în ecuaţii echivalente prin trecerea dintr-un 

membru al ecuaţiei în celălalt, al unuia sau a mai multor termeni, trecere însoţită de schimbarea 

semnului termenului respectiv, sau prin înmulţiri sau împărţiri ai ambilor membri ai ecuaţiei cu 

acelaşi număr. 

 

Ecuaţii de forma        

 



37 

 

 

 

 

         ,       

         

   
 

 
 

→   { 
 

 
} 

 

Exemplu:           

           

        

      { } 
 

Aplicaţii: 

1)         |                                               2)         |     

      |                                                                   |
      
      { }  { }
        |  

             
           
         
    
  { } 

 

Dar cum rezolvăm oare o ecuaţie de forma: 

                     (desfacem parantezele, înmulţind fiecare termen cu 

numărul din faţa parantezei, având grijă să schmbăm toate semnele termenilor din paranteză acolo 

unde avem semnul – în faţa parantezei) 

                    (facem operaţiile între termenii asemenea) 

              (aducem cu semn schimbat termenii cu necunoscută din termenul al 
doilea în primul, iar termenii liberi îi ducem din primul termen în al doilea cu semn schimbat) 

            (facem operaţiile dintre termenii asemenea) 

               (împărţim totul prin coeficientul necunoscutei, având grijă să luăm şi semnul 
acestuia) 

      

  {   }
 

e dorim acum să ştim cum trebuie să rezolvăm o ecuaţie ca următoarea: 

x  2 : 3: 5: 2  3| ·2 

x  2 : 3: 5 = 6 | ·5 

x  2 : 3 = 30 | ·3 

x  2 = 90  | +2 

x = 92 

S={  } 
 

Metoda prin care am rezolvat această ecuaţie s numeşte METODA MERSULUI INVERS. 
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Ecuaţii cu modul 
 

Fie a  Z . 

 

x    a , a    0    x     a 
 
 x   y     x     y  

Exemple: Să se rezolve ecuaţiile în Z: 

a)       

     ;      

  {    } 
b)       

     

   { } 
c)         

                       şi                             

                                                       

                                                          
Deci avem două soluţii întregi:  

  {    } 
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EGMO 2016 

 

Elev: Cioboată Gabriela 

Colegiul Ion Kalinderu Bușteni, Structura: Școala Regina Elisabeta 
Profesor îndrumător: Cioboată Georgeta 

 

Eu sunt Gabriela Cioboată, elevă in clasa a VI-a la școala gimnazială Regina Elisabeta, 

structură a colegiului Ion Kalinderu din Bușteni. Particip anul acesta la concursul Matematică – 

Știință și limbă universală, la secțiunea II și doresc să mulțumesc inițiatorilor și organizatorilor 

acestui concurs pentru că anul trecut, la prima mea participare, am avut parte de o experiență 

minunată din toate punctele de vedere. Sunt încântată că în acest an pot sa vă prezint un eseu cu un 

titlu sugestiv EGMO 2016, Bușteni, România. 

Ce este EGMO ? 

EGMO (European Girl‘s Mathematical Olympiad) înseamnă deci olimpiada europeană de 

matematică a fetelor. Pare puțin discriminatoriu, dar cercetătorii englezi au descoperit că în 

perioada 15-19 ani, când elevii pot participa la olimpiadele internaționale, fetele au o dezvoltare 

emoțională care le împiedică să aibă un randament într-un astfel de concurs egal cu cel al băieților. 

Abia în jurul vârstei de 25 de ani aceste aspecte se egalizează, dar până atunci multe fete foarte 

capabile de performanță matematică renunță tocmai din cauza rezultatelor descurajatoare în raport 

cu cele ale baieților. Din acest motiv, în anul 2012 Anglia a inițiat acest concurs. În cinci ani acesta 

s-a dezvoltat exponențial depășind cadrul european. 

Ediția din acest an a fost organizată în România. Mai exact în județul Prahova și mai exact 

chiar în orașul Bușteni, în perioada 10-16 aprilie. Acum se explică alegerea mea pentru eseul de la 

concursul Matematică-Știință și limbă universală. Evident că în acestă perioadă toată suflarea din 

Bușteni a fost prinsă în decorul mirific prilejuit de această unică competiție. 

La această olimpiadă au participat 147 de fete din 39 de țări. 32 au fost țări din Europa, iar 7 

din afara Europei adică Ecuador, India, Israel, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, SUA. Fiecare echipă 

a fost alcătuită din patru concurente, un profesor coordonator (deputy leader) și un organizator 

(leader). 

Deoarece toate concurentele trebuie să aibă aceleași condiții de concurs acesta se desfășoară 

într-o sală care le poate găzdui pe toate. Sala este împărțită în patru sectoare, în fiecare sector având 

locul o singură concurentă dintr-o țară, în aceeași poziție pentru cele patru sectoare.  Eggg  
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Olimpiada s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în fiecare zi concurentele au avut de 

rezolvat trei probleme într-un interval de timp de patru ore și jumătate. La intrarea în sală pe mese 

deja există mape care conțin: foi de concurs, (albe), ciorne (galbene),  foaia pentru întrebări 

(albastră), două cartonașe – unul albastru și unul roșu și subiectele prezentate în două limbi, la 

cererea fiecărei concurente. Mapele se deschid în același timp, în momentul în care coordonatorul 

supraveghetorilor (chief invigilator) face acest anunț. 

În prima jumătate de oră, fetele pot pune întrebări juriului referitoare la problemele din 

concurs. Prin ridicarea cartonașului albastru este semnalat acest lucru. Întrebările sunt scrise pe 

foaia albastră special destinată acestui lucru, care este înmânată unui supraveghetor (invigilator), 

ajunge astfel la juriul care o retrimite în același mod, în cel mai scurt timp, cu răspuns sau nu, 

concurentei. 

După primele 30 de minute nu se mai pot pune întrebări și prin urmare se poate folosi doar 

cartonașul roșu. Astfel se pot solicita foi de concurs, ciorne, apă, îngrjiri medicale, etc., totul în 

liniște și decență. De regulă fetele părăsesc sala de concurs la finalul celor patru ore și jumătate. Ele 

pun în mapă toate documentele și le lasă pe bancă exact așa cum le-au găsit. Lucrările nu se 

sigilează, nu se secretizează. Acestea sunt preluate de organizatori care le multiplică prin 

fotocopiere. Copiile rămân la juriu, iar originalul se înmânează deputy leader-ului fiecărei echipe, 

care le corectează deoarece sunt redactate în limba maternă, apoi împreună cu juriul stabilesc 

punctajul final. Fiecare problemă se notează de la 0 la 7 puncte. 

În acest an o concurentă din Rusia a reușit să obțină punctajul maxim (42p)-foto1. România 

a avut în concurs două echipe (valabil  doar pentru țara organizatoare). Toate cele opt fete au reușit 

să obțină medalii (3 de argint și 5 de bronz).   

 

O performanță demnă de menționat este cea a Simonei Diaconu care a reușit să obțină 

medalia de aur la toate cele patru ediții ale EGMO la care a participat (2012-2015). Ea este de altfel 

și cetățean de onoare al orașului Bușteni. 

Noi cei din Bușteni suntem conștienți și recunoscători în același timp că am avut onoarea să 

fim gazdele unei astfel de competiții. Experiența unui astfel de concurs este pe primul loc în 

dezvolatrea noastră ulterioară. 

Și nu în ultimul rând, în același context, olimpiada internațională de matematică (OIM) din 

2018 va fi organizată tot în România ! 
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MATEMATICA  ÎN  VIAȚA MEA 
 

Rusu  Diana - Clasa a VIII-a D 
Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, jud.Hd 
Prof. îndrumător: Nicolăescu Alina 

 

                  În acești 4 ani de școală generală am avut 

mari ocazii de a mă dezvolta, de a mă cunoaște pe 

mine însămi, de a-mi descoperi  pasiunile.  

                  Arta reprezintă o parte importantă din 

mine, dragostea pentru frumos, literatura, teatrul. Pun 

mare accent pe emoții, pe ceea ce se află ascuns sub 

masca ce e purtată zi de zi. Așadar, s-ar putea spune că 

nu sunt o persoană înclinată spre partea reală, spre 

științele exacte. Dar, cum în fiecare lucru se află un 

strop de puritate, așa și matematica poate fi 

considerată o știință frumoasă, indispensabilă vieții. 

                  Pentru a regăsi echilibrul perfect toate 

lucrurile trebuie să fie armonioase: legătura dintre 

omul simplu, de rând, cu natura și universul. Acesta 

din urmă  este măreț, infinit, precum tainele matematicii. Ea ne ajută să fim mai logici, practici, 

raționali și este folositoare în descoperirea misterelor lumii. 

                 Scopul nostru, ca ființe efemere este să creem, să cunoaștem, să inventăm, să evaluăm, 

iar această știință exactă deosebită este întocmai potrivită. 

                 Fără matematică nu ar exista tehnologia 

de care ne bucuram azi: telefoanele mobile, 

internetul, calculatoarele şi jocurile pe calculator 

etc.; 

                 Chiar dacă nu toată lumea urmează după 

terminarea liceului o facultate cu profilreal, timpul 

nu este niciodată pierdut pentru a învăța. Tehnologia 

din zilele noastre  ne oferă  multe variante atractive 

prin care putem învăța mai multă  matematică. 

                  Matematica este specifică personalităților 

reci, directe, exacte, logice. Matematica este în tot 

ceea ce ne înconjoară, în natură, în mediu, dar, mai 

ales în noi oamenii, în mințile noastre. 

                 „ Matematica este un pod către artă. 

Matematica, la fel ca şi arta, este un mod de a vedea 

lumea şi este creatoare‖ – Marcus Solomon. 
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EVOLUŢIA  NUMERELOR  
 

Elev: Georgescu Victor 
Colegiul National „Jean Monnet”Ploieşti 
Profesor îndrumător: Lica Roxana 

 

”La început a fost numărul” 

Pitagora 

Cum a început totul? 

 Lumea în care trăim este guvernată de numere. Numerele sunt peste tot in jurul nostru şi  

fără ele nu am putea şti în ce data suntem, cat costa un anumit produs sau la ce oră avem întalnire. 

 Numerele se scriu cu ajutorul unor simboluri care, în antichitate, au fost diferite de la un 

popor la altul.  

 Timp îndelungat, oamenii s-au descurcat foarte bine numărând pe degete. Având în vedere 

că oamenii s-au născut cu două maini, la fiecare având cate 5 degete, era normal ca atunci când au 

avut nevoie să numere, să se folosească de degete. Astfel a luat naştere sistemul zecimal sau în baza 

10 cel pe care îl folosim şi astăzi. Cine ştie cum ar fi arătat civilizaţia noastră, dacă omul nu ar fi 

avut cinci degete la o mână, ci patru, trei sau şase? 

 

Cifrele maiaşe 

 Maiaşii se foloseau de degetele de la maini şi de la picioare pentru număratoare, folosind 

astfel sistemul de numeraţie în baza 20. Se pare că ei cunoşteau cifra 0. 

 

Cifrele babiloniene 

 Babilonienii reprezentau cifra 1 printr-un simbol trasat pe o placuţă de lut, cifra 2 prin două 

simboluri, cifra 3 prin 3 simboluri şi tot aşa asezându-le unele langă altele pană la zece. La zece au 

întors simbolul pe o parte şi aşa pană la 60 care era identic cu 1. Ei foloseau deci sistemul de 

numeraţie în baza 60. 

 Ei au considerat anul de 360 zile (6 X 60) şi au inventat minutele şi secundele, un minut 

având 60 de secunde. 

 

Cifrele Egiptene 

 Egiptenii străvechi foloseau o panglică subtire pentru a măsura  terenurile de langa Nil. 

Nilul le inunda culturile în fiecare vară, ei trebuind să o ia de la capat an de an. Şi astfel au devenit 

topografi experti, folosindu-se de matematică nu doar pentru numărare, dar şi pentru măsurarea 

terenurilor, pentru construcţia clădirilor şi pentru măsurarea timpului.  

 Egiptenii numărau în baza 10, dar scriau numerele ca hieroglife. O linie simplă reprezenta 

cifra 1, numărul 10 era un desen ce semăna cu osul de la călcai, un desen reprezentând o bobina de 

franghie pentru numărul 100, pentru numărul 1000 ei desenau o floare de lotus, pentru numarul 

10.000, un desen reprezentând un deget, numărul 100.000 era reprezentat de o broască, iar numărul 
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1.000.000 era reprezentat de un zeu ce ţinea mainile ridicate deasupra capului. Multiplii acestor 

valori erau reprezentaţi prin repetarea simbolului de câte ori era nevoie. Egiptenii nu cunoşteau cifra 

0. 

 

Cifrele Chirilice 

 Greoaiele cifre chirilice au fost utilizate în Țaratul Bulgar şi în Rusia până în secolul al 

XVIII-lea, când ţarul Petru I le-a înlocuit cu cifrele arabe mult mai uşor de utilizat. 

 

Cifrele Romane 

 Cifrele romane sunt simboluri grafice ce au fost preluate de romani de la etrusci, ce au locuit 

în Peninsula Italică înaintea romanilor şi s-au extins în aproape toată Europa în timpul cuceririlor 

romane. Ele s-au folosit aproximativ 2000 de ani, până când s-au impus cifrele arabe. 

 La început, cifrele romane erau: 1 = I, 10 = X , 100 = C (inițiala cuvântului centum), 1000 = 

M (inițiala cuvântului mille). Cifrele V, L și D lipseau. Inițial se foloseau alte simboluri pentru 1000 

= (I), pentru 10000 = ((I)), iar pentru 100000 = (((I))). 

 Nici romanii nu cunoşteau cifra zero. 

 În prezent se folosesc următoarele cifre romane: 

 I             1  

 V            5  

 X          10  

 L          50    

 C        100  

 D        500  

 M      1000 

 

Cifrele Arabe / Indiene 

 Cifrele arabe (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0), pe care le folosim astăzi provin nu din Arabia, ci din 

India. 

În timpurile străvechi, cea mai bună metoda de adunare era folosirea unui abac. Dar acum 1500 de 

ani, nişte oameni din India au avut o idee mai bună. Ei au inventat un sistem de poziţionare a 

numerelor în aşa fel încat el să coincidă cu rândurile unui abac. Cifra 0 a fost inventată pentru a 

reprezenta un rând gol dintr-un abac. Aceasta mică invenţie avea să schimbe totul.  

 Noile numere s-au întins din Asia în Europa, devenind numerele pe care le folosim azi, noi 

numindu-le numere arabe deoarece au trecut prin lumea arabă pentru a ajunge în Europa.  

 Matematicienii indieni au folosit aceste simboluri pentru cifrele de la 1 pana la 9 şi au inclus 

apoi şi cifra 0.  

 Negustorii indieni au ajuns în Imperiul Arab şi au adus cu ei numerele indiene.  

 Părintele algebrei, matematicianul Al Khawarizmi, de origine persană, ce locuia în Bagdad, 

a popularizat numerele indiene scriind cărţi despre matematică şi a ajutat la răspândirea acestora în 
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întreaga lume, făcând un mare bine omenirii, deoarece scrierea cu cifre arabe este mult mai uşor de 

folosit. 

 Când Imperiul Arab s-a extins prin Africa a luat cu el şi numerele indiene, acestea fiind 

preluate de negustorii italieni ce vizitau ţările arabe din Africa de Nord. În anul 1202, 

matematicianul Fibonacci a explicat cum funcţionează numerele în cartea sa „Liber abaci‖, ajutând 

astfel sistemul indian să se răspândească în Italia şi apoi în întreaga Europă. Europa medievală a 

întampinat cu scepticism aceste cifre considerând că abacul şi cifrele romane sunt de ajuns. 

Renaşterea a impus definitiv folosirea cifrelor arabe în secolul XV, cifre care au prins tot mai mult 

teren odată cu inventarea tiparului.  

 Simbolurile folosite în prezent pentru cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 0, se pare că au fost 

alese datorită numărului de unghiuri pe care le are fiecare. Astfel : 

 cifra 1 are un singur unghi; 

 cifra 2 are două unghiuri; 

 cifra 3 are trei unghiuri; 

 cifra 4 are patru unghiuri; 

 cifra 5 are cinci unghiuri; 

 cifra 6 are şase unghiuri; 

 cifra 7 are şapte unghiuri; 

 cifra 8 are opt unghiuri; 

 cifra 9 are nouă unghiuri; 

 cifra 0 are zero unghiuri. 

 

 Pitagora considera cifra 1 ca fiind cifra divinităţii, ceva indivizibil, cifra 2 reprezenta 

perechea, dualitatea, cifra 3 reprezenta triada (Tatăl, Fiul şi Sfantul Duh), iar cifra 4 reprezenta cele 

4 elemente fundamentale vieţii (focul, pamantul, apa şi aerul). Numărul 10 era considerat numarul 

perfect, desăvarşirea în dumnezeire, el conţinându-le pe primele 4.  

    10 = 1 + 2+ 3 + 4 

  Numerele arabe / indiene le-au înlocuit pe cele romane încet, pe măsură ce oamenii 

descopereau uşurinta folosirii acestora în calcule. Este meritul arabilor de a populariza aceste cifre 

în întreaga lume, acestea ducând la dezvoltarea actuală a ştiinţei şi tehnicii. 

 

  

BIBLIOGRAFIE: 

Sursa de informare: internetul 

1.wikipedia.org 

2.http://gandirelogica.blogspot.com/2011/03/istoria-numerelor.html 

3. http://mathematicalvariety.blogspot.com/2011/10/despre-numere-şi-sisteme-de-numarare.html 
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EXPERIENȚA DE GHID LA EGMO 
 

Elev: Apostu Alin, clasa a XI-a 

Colegiul Ion Kalinderu- Bușteni 
Profesor îndrumător: Tudorache Nicoleta 
 

  Experienţele care ne marchează viaţa nu sunt uşor de exprimat în cuvinte, dar voi încerca să 

vă povestesc câte ceva din prima mea participare la o activitate de amploare în rolul unui ghid. 

Părea a fi o zi obișnuită, toată lumea aștepta o vacanță, nimeni nu mai dorea să vină la școală în 

contextul în care o începusem doar de două săptămâni. 

 
Doamna director a dorit să facă o întrunire cu cei mai buni elevi din fiecare clasă a 

colegiului nostru, fără a ne spune scopul acesteia. Zis și făcut. Toți cei care au fost chemați s-au 

prezentat în sala de festivități, așa cum ni se ceruse. Am așteptat în jur de o jumătate de oră, fără ca 

cineva să ne spună ce va avea să se întâmple. Mulți dintre noi ne pierduserăm răbdarea, dar în final 

avea să merite totul. Timpul trecea, deja doream să plecăm, dar în momentul imediat următor 

doamna director a intrat pe ușa sălii. A interacționat puțin cu noi și după ne-a spus pe scurt ce avea 

să ne aștepte și faptul că vor urma 

mai multe întălniri de genul la care 

vor fi prezenți inspectorul profesor 

Nicolae Angelescu, preşedintele 

Societăţii de Ştiinţe Matematice din 

România profesor Radu Gologan, 

care avea să fie organizatorul acestui 

special eveniment și multe alte 

persoane importante.  

 

Evenimentul la care fac 

referire este EGMO  (European 
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Girls' Mathematical Olympiad), în traducere liberă Olimpiada Europeană de Matematică pentru 

fete. Un eveniment de amploare la care au luat parte 147 de fete din 39 de țări participante. Deși 

este numită olimpiadă europeană, au participat și țări extraeuropene precum: Arabia Saudită, Mexic, 

Tunisia, SUA, India și Japonia.  

A trecut prima întâlnire și nimeni nu 

înțelesese mare lucru despre ce urma 

să se întâmple. Așa că toți așteptam 

întâlnirea cu domnul Radu Gologan. 

A venit și ziua aceea, toată lumea era 

nerăbdătoare și dornică de a afla cât 

mai multe lucruri. Domnul Radu 

Gologan este un om foarte deschis, un 

om care ne-a vorbit incredibil de 

frumos și ne-a făcut să înțelegem mai 

bine toată povestea pe care urma ca 

noi să o trăim. După aceasta domnia 

sa ne-a testat puțin cunoștiințele de 

limba engleză printr-un mic interviu cu diferite întrebări în urma cărora a fost selectat un număr de 

41 de elevi ai Colegiului Ion Kalinderu pentru a fi ghizi în această activitate. 

Au urmat alte și alte întâlniri, dar cea mai importantă, dacă o pot numi așa, a fost aceea în 

care ne-au fost repartizate țările. Deși am zis că ne-au fost repartizate, de fapt a fost o ―licitație‖ în 

sensul că noi, ghizii, ne-am ales țara pe care o doream. Acum tot ce mai rămânea de făcut era să ne 

așteptăm corespondenții. Eu am obținut țara pe care am dorit-o, Lituania. 

Înainte cu aproximativ o săptămână de începerea marelui eveniment a mai avut loc o întâlnire în 

care ne-au fost prezentate și pericolele la care ar putea fi expuși concurenții și ni s-a făcut un mic 

instructaj despre cum și la cine trebuie să apelăm dacă observăm că ceva nu este în regulă. 

Intrați deja în ultimele zile care precedau sosirea străinilor toți copiii implicați, printre care și eu, 

începeam să ne facem probleme despre cum ne vom descurca, dacă vom face față și tot felul de 

gânduri asemenea acestora.  

A venit și ziua în care noi trebuia să întâmpinăm concurenții. Toți trebuiau să ajungă în 

decursul zilei de duminică, 10 aprilie 2016, la Hotel Silva. Concurentele din Lituania s-au lăsat 

așteptate, în sensul în care mie mi s-a spus că vor ajunge în jurul orei 15 și de fapt le-am întâmpinat 

pe la ora 19, dar pot spune că a meritat așteptarea deoarece fetele s-au dovedit a fi niște fete 

sociabile, inteligente și chiar foarte frumoase. Vaiva, Leticijia, Aiste și Adriana s-au descurcat 

onorabil în concurs, Vaiva obținând medalia de bronz.  

Ele au rămas uimite când le-am povestit anumite lucruri despre Bușteni, munții Bucegi și despre 

anumite obiective turistice din România și și-au manifestat dorința de a se întoarce aici. 

 

Festivitatea oficială de deschidere a celei de a 5-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 

Matematică pentru fete a avut loc în decursul zilei de luni, 11 aprilie, la Centrul Cultural „Aurel 

Stroe‖ din centrul orașului Bușteni. 

În toată săptămâna care a urmat noi am fost răspunzători de concurenți, noi i-am plimbat, 

noi le-am arătat părțile frumoase ale orașului și cel mai important, noi am stat în permanență la 

dispoziția lor, de la ora 8 dimineața până la orele 22-23 seara, până când ele spuneau că vor să se 
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retragă în camere să se odihnească. În fiecare zi, după un program bine stabilit, plecam în grupuri, 

mai mici, mai mari, să vizităm anumite obiective turistice din apropiere, precum Castelul 

Cantacuzino, Castelul Peleș, cascada Urlătoare și multe altele, dar să și participăm la anumite 

activități. 

Toată acea săptămână a fost nemaipomenită. Într-un anume fel a fost și un schimb de 

experiență deoarece, stând o săptămână cu anumite persoane din străinătate, dorești să afli cât mai 

multe despre cultura, tradițiile și obiceiurile țării din care provin și totodată dorești să îți promovezi 

și tu la rândul tău toate lucrurile care te fac mândru că ești român.  

Toți participanții acestui eveniment, acum referindu-mă strict la concurenți și la ghizi, au 

fost foarte sociabili, deschiși, doritori să acumuleze informații noi și incredibil de ascultători. 

Urmau toate informațiile și indicațiile venite de la profesorii coordonatori sau organzatori. 

Vreau să spun că pe mine m-a uimit dorința colegilor mei de a face o treabă excelentă, cu toții am 

fost devotați și am dat dovadă de profesionalism. Deși noi am făcut un fel de voluntariat, nimeni nu 

ne-a obligat să facem asta sau să mergem până a capăt, noi am făcut aceste lucruri cu scopul de a 

arăta tuturor că la Bușteni se poate face treabă. La început, organizatorii, se temeau că nu vom face 

față. În primă fază trebuia să se organizeze într-un oraș mare, elevii să fie olimpici, pentru ca toată 

lumea să nu aibă temeri că nu se vor putea înțelege cu elevii străini. Dar a existat pericolul ca fiind 

într-un oraș mare, concurenții să fie supuși anumitor pericole, așa că de aceea au decis să mute totul 

într-un loc mai „retras‖. Nu știu cum de tocmai la noi în Bușteni, dar nu regret. A fost o experiență 

frumoasă, unică și vreau să încurajez pe toată lumea care are ocazia să participe într-un astfel de 

proiect, să se implice fără să stea pe gânduri pentru că nu va regreta. 

În spatele unui astfel de proiect este o muncă de-a dreptul titanică, trebuie pus la punct și cel 

mai mic detaliu pentru a nu avea surprize neplăcute. 

Aș repeta această experiență 

ori de câte ori aș avea ocazia și aș fi 

de-a dreptul încântat să primesc o 

nouă invitație de a participa în 

calitate de ghid. Mă pot declara 

norocos că am fost selectat și fericit 

că am reusit sa fac împreună cu 

colegii mei o treaba bună pentru care 

am fost și felicitați, de altfel. Chiar 

pot considera experiența de ghid 

EGMO o realizare. Nu oricine se 

poate mândri cu acest lucru și vreau 

să vă mărturisesc că am învățat, în 

primul rând, ce înseamnă toleranța. Nu trebuie neaparăt să călătorești în toată lumea ca să ajungi să 

cunoști tradițiile unei țări, este de ajuns să întâlnești oameni care să fie deschiși cu tine despre tot ce 

înseamna poporul lor. 

După ce s-a încheiat această experiență, pot spune ca m-am simțit ca și cum m-aș fi întors 

dintr-o călătorie epuizantă în jurul lumii. Nu numai că mi-am îmbogățit universul cultural, dar mi-

am exersat și calitățile de vorbitor de limba engleză. Nu regret nicio zi că am fost împlicat în 

această activitate. 

Bușteniul, un oraș mic pe harta lumii, un oraș mare acum pe harta EGMO… 
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FUNCȚIA CARACTERISTICĂ 
 

Numele elevilor participanți:Marcu Bianca,Dobre Marius 

Unitatea școlară:Colegiul Spiru Haret Ploiești 

Prof. îndrumător:Beșleagă Ramona 

 

 Vom prezenta o metodăsimplă de a stabiliegalități de 

mulțimi,anumemetodafuncțieicaracteristice.Fie T o mulțimesuficient de bogatăcare să 

conținămulțimile cu care lucrăm de obicei.Mulțimea T se mainumeștemulțime 

totalăsauunivers.Pentruoricemulțime A ⊂ T se defineștefuncțiacaracteristică a mulțimii A 

prinlegea: 

    {   },   (x)={
          

             
. 

 

 Funcțiacaracteristică a mulțimii vide estefuncțianulă ,  =0,iar funcțiacaracteristică a 

mulțimiitotale T estefuncțiaunitate,  =1.Cum funcțiacaracteristicăianumaivalorile 0 și 

1,rezultă căpentruoricemulțime A⊂T,  =  
 . 

 

 Problema1:Demonstrați cădouămulțimisuntegaledacași 

numaidacăfuncțiilecaracteristicesuntegale, adică A=B ⇔       

Soluție.Dacă A=B,atunci 

{
          

              
={

          

             
, deci        

Reciproc,fie x    .Atunci  (x)=1 și cum   =  ,rezultă că       ,deci  x 

  Invers,dacă     =1,cum                       =1,deci x                      ⊂ B si B ⊂ 

A,deci A=B. 

 

 Problema 2:Demonstrați căpentruoricemulțimiA,B avem           

Soluție.Avem    (x)=1 dacăși numaidacăx    ,dacăși numaidacăx  A si x B,dacăși 

numaidacă  (x)=1 și        ,dacăși numaidacă  (x)      =1. 

 

 Problema3:Demonstrați relațiilede distributivitate: 

          a) A                   

          b)A                   
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Soluție.a) Avem                                       

și                                                  
         

         

              
                       

      

                                                       

                                                       

                                      . 

          b)Avem  
      

        =                                       

și 

                               =                       +             

deci                                        

 

 Problema 4:Demonstrați căpentruoricemulțimi A, B avem: 

         (A                                

Soluție. A   se numeștediferența simetrică a mulțimilor A și B. Avem: 

                                                

           =                                      

și 

                                 

          =                  
        

               

deci 

                . 

 

Problema 5:Se considerătreimulțimiA,B,C.Demonstrați cădacă au proprietatea ca       

  si        atunci B=C. 

Soluție.Printrecere la funcții caracteristice,avem 

{
       
       

 {
         

         
 

          De unde{
                     

         
 

Prinadunareaacestoregalități,rezultă 

  +         

          Deci 

     ⇔B=C. 
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 Problema6.Fie A,B mulțimidate.Determinați mulțimea X,știind că  (1-2           

Soluție.Avem 

              ⇔               

          De unde       ⇔X  =A. 

Aplicăm B la dreapta, 

          (X           

          De unde X  B       ⇔X        

          Cum X                           X=A    

 

 Problema7.Fie A,B astfelinctA  ⊃A                     

Soluție.Avem 

         ⇔                        

          De unde                                            

 

 Problema8:Demonstrați căpentruoricemulțimi A, B avem 

          a)         , b)              

Soluție: a) Avem                       dacă x   , dacăși numaidacă x nu aparținelui A, 

dacăși numaidacă  (x)=0 

și observăm cămereuavem 

              ⇔               

         b) Vomfolosiidentitatea A\B=A          

                         

 

 

 

 Bibliografia lucrării: 

 ―Sfaturi matematice‖-Cristinel Mortici 
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TIPURI DE RAȚIONAMENTE LOGICE 
 
Elev Petrea Marius 

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani 

Prof. Cohal Daniela 

 

Un raţionament logic reprezintă un şir de judecăţi logice bazate pe noţiuni fundamentale, axiome, 

legi logice, adevăruri deja cunoscute care conduc la o anumită concluzie. Un raţionament des folosit 

in matematică este raţionamentul deductiv. Deducţia este procedeul prin care dintr-o propoziţie cu 

caracter general se obţin propoziţii cu caracter particular. 

 

Exemplu: 

Să considerăm enunţul cu caracter general „Un număr natural este divizibil cu 2 daca ultima cifră a sa este număr par.― 

(Criteriul de dlvizibilitate cu 2).  

Enunţul „Numărul 2004 are ultima cifra un număr par, deci este divizibil cu 2.― s-a obţinut particularizând enunţul 

general dat. 

Aşadar am făcut un raţionament deductiv. 

 

În matematică există situaţii în care plecând de la câteva constatări pe cazuri particulare se 

intuieşte o proprietate cu caracter general. 

Metoda prin care pornind de la propoziţii particulare se ajunge la propoziţii generale se numeşte 

inducţie. 

O concluzie inductivă nu este întotdeauna justă, datorită faptului că ea este formulată după 

considerarea unui număr limitat de cazuri şi astfel pot fi omise cazuri când constatarea făcută nu 

este adevărată. 

 

Exemple: 

 

 Matematicianul francez Pierre de Kermat (1601-1665) a constat că numerele de format  
22 1

n

  sunt 

numere prime pentru  0,1,2,3,4n . Pe baza acestei constatări pe câteva cazuri, a tras concluzia că 

numerele de această formă sunt numere prime pentru orice n . 

Concluzia s-a dovedit falsă când în 1732, matematicianul elveţian Leonhard Euler (1707-1783) a stabilit 

că pentru 5n  . numărul 
522 1 641 6700417    nu este prim. 

 Matematicianul polonez Waclaw Sierpinski (1882-1969) a emis ipoteza că numerele naturale de 

forma 
299 ln 1  nu sunt pătrate perfecte pentru nici un numâr natural. Această concluzie a fost 

infirmată, deoarece s-a găsit un număr natural format din 29 de cifre, de această forma, care este pătrat 

perfect. 

 

Deoarece generalizările se obţin doar prin considerarea câtorva cazuri particulare, metoda se 

numeşte inducţie incompletă.  

Metoda este folositoare deoarece dă posibilitatea intuirii unui rezultat care poate fi confirmat sau 

infirmat cu ajutorul unei demonstraţii deductive.  

În unele situaţii o astfel de demonstraţie se poate realiza analizând doar un număr finit de cazuri, 

epuizându-se astfel toate posibilităţile, în acest caz metoda numindu-se inducţie completă. 
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Exemplu: (studiu cu metoda inducţiei complete) 

 

 Să se demonstreze că orice număr natural ,  10 150n n  , cu proprietatea că ultimele doua cifre 

din scrierea Iui formează un număr divizibil cu 25   este divizibil cu 25 .  

Pentru demonstraţie considerăm numerele cu proprietatea ceruta din intervalul  10,150 . Avem că 

 25,50,75,100,125,150n . Este evident câ aceste numere sunt divizibile cu 25 . Cum alte astfel 

de numere nu mai există, demonstraţia este încheiată. 

 

• Primele semne de utilizare a acestei metode pot fi găsite în demonstrația lui Euclid care 

încearcă să arate că numărul numerelor prime este infinit. 

• În cadrul matematicii indiene, găsim o metodă similară la matematicianul Bhaskara, așa-

numita metodă "chakravala". 

• În jurul anului 1000 d.Hr., regăsim, la matematicianul persan Al-Karaji (c.953 - c.1029), 

aplicarea metodei inducției la determinarea coeficienților binomiali (la ceea ce mai târziu avea să se 

numească binomul lui Newton), la studiul triunghiului lui Pascal. 

• Matematicianul islamic Ibn Al-Haytham (965 - 1039) aplică această metodă la calculul unor 

puteri integrale. 

• Musulmanul Al-Maghribī al-Samaw'al (c.1130 - c.1180) utilizează inducția, într-o formă 

asemănătoare celei moderne, ducând mai departe studiile lui Al-Karaji privind triunghiul lui Pascal. 

• Prima expunere cu adevărat riguroasă a principiului inducției apare la matemaicianul italian 

Francesco Maurolico (1494 - 1575). Acesta, în lucrarea Arithmeticorum libri duo(1575), 

demonstrează că suma primelor n numere impare este n². 

• Principiul inducției complete a fost descoperit și de Jakob Bernoulli (1713), Pascal (1653) 

și Fermat. 
 
 

METODA INDUCȚIEI MATEMATICE 
 

Propoziţiile de tipul    n P n  nu pot fi demonstrate prin inducţie completă pentru că nu pot fi 

studiate toate cazurile posibile, şi nici prin inducţie incompletă deoarece se poate întâmpla ca 

propoziţia  P n  să fie verificată până la un prag k , iar la pasul următor propoziţia  1P k    să fie 

falsă. 

Metoda care va servi la demonstrarea unei afirmaţii de tipul    n P n este metoda inducţiei 

matematice, metodă care contrar denumirii este o metodă deductivă. 

Această metodă se bazează pe următorul principiu admis adevărat în aritmetica numerelor naturale. 

 
Principiul inducţiei matematice 

 

Fie  P n un enunţ matematic care depinde de un număr natural n  şi care îndeplineşte condiţiile: 

1.  0P  este o propoziţie adevărată; 

2. dacă   ,  kP k  este număr natural oarecare, este propoziţie adevărată rezultă că şi propoziţia 

 1P k   este adevărată. 

Atunci  P n  este un enunţ adevărat pentru orice număr natural n . 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_prim
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coeficient_binomial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Binomul_lui_Newton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghiul_lui_Pascal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ibn_Al-Haytham
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghiul_lui_Pascal
https://ro.wikipedia.org/wiki/1494
https://ro.wikipedia.org/wiki/1575
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jakob_Bernoulli
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
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Metoda inducţiei matematice 

 

Fie  P n o propoziţie care depinde de numărul natural n , n m , unde m   este un număr natural 

fixat. 

Demonstraţia prin metoda inducţiei matematice a propoziţiei: ―  P n  este adevărată pentru orice 

n m ‖ are două etape: 

1. Etapa de verificare   Se verifică faptul că  P m este propoziţie adevărată. 

2. Etapa de demonstraţie  Se demonstrează implicaţia    1P k P k   , unde k m  . 

Dacă ambele etape sunt verificate, atunci, conform principiului inducţiei matematice,  P n  este 

adevărată pentru orice număr natural n m . 

 
Observație: 

 
Explicaţia intuitivă a acestei metode de demonstraţie este: 

Se porneşte de la propoziţia  P m   adevărată şi se aplică    1P k P k   pentru k m  , 

1,  ..., 1k m k n    . 

Pe baza regulei concluziei (modus ponens) se obţine succesiv: 

   P m  și    1P m P m   adevărate   1P m   adevărată: 

  1P m şi    1 2P m P m   adevărate   2P m  adevărată; 

…………………………………………………………………………………. 

  1P n şi    1P n P n  adevărate   P n adevărată. 

 

Metoda inducţiei matematice este folosită pentru introducerea unor definiţii sau demonstrarea unor 

identităţi, inegalităţi, probleme de divizibilitate, teoreme etc. 

 

Exerciții rezolvate: 

 

1. Să se demonstreze că pentru orice n   are loc inegalitatea:  

  21 3 5 ... 2 1n n      . 

Soluţie 

 

Notăm  P n  enunţul dat. Pentru a demonstra propoziţia    n P n aplicăm 

metoda inducţiei matematice. 

 

Etapa de verificare    

Pentru 1n   se obţine  1P : „ 21 1 ― care este o propoziţie adevărată. 

Etapa de demonstraţie   

Să demonstrăm implicaţia    1 ,P k P k   1k  . 
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Presupunem că propoziţia  P k  este adevărată, adică: 

  21 3 5 ... 2 1k k      . 

Demonstrăm că  1P k    este adevărată:  

     
2

1 3 5 ... 2 1 2 1 1k k k          

Folosind  P k  adevărată rezultă: 

       
221 3 5 ... 2 1 2 1 2 1 1k k k k k            . 

Aşadar propoziţia  1P k   este adevărată. 

Cele două etape fiind verificate, conform metodei inducţiei matematice rezulta că 

 P n  este propoziţie adevărată pentru oricare n  . 

În concluzie, l   21 3 5 ... 2 1 ,  1n n n        . 

 

2. Să demonstrăm că pentru orice n , 5n   are loc inegalitatea: 22n n . 

 

Soluţie 

 

Aplicâm metoda inducţiei matematice propoziţiei    :P n n , 5n  , 22n n .  

 

Etapa de verificare  

Pentru 5n   ,  5P : „ 5 22 5 ― este o propoziţie adevărată. 

Etapa de demonstraţie   

Presupunem propoziţia  P k  adevărată: 22k k . 

Demonstrăm că propoziţia  1P k   este adevărată:  
212 1k k     . 

Din ipoteza inductivă, „  P k adevărată" rezultă că 1 22 2k k  , 5k  . 

A demonstra că  1P k   este adevărată, revine la a demonstra că  
222 1k k   , 5k   . 

Avem succesiv    
22 22 1 2 1 2 1k k k k k k         . 

Deoarece 5k   se obţine  2 5 3 15 1k k      . Aşadar  
212 1k k    şi  1P k   este propoziţie 

adevărată. 

Deoarece cele două etape au fost verificate, conform metodei inducţiei matematice rezultă că  P n  

este adevărată oricare ar fi n , 5n  . 

 
3. Să se demonstreze că pentru orice număr natural n   avem: 

 10 18 1 10 27n n    

Soluţie 

Aplicăm metoda inducţiei matematice pentru propoziţia  P n : 

 10 18 1 10 27,  n n n      
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Etapa de verificare    

Dacă 0n  , atunci  0P : „  010 18 0 1 10 27   " este o propoziţie adevărată.  

Etapa de demonstraţie   

Presupunem propoziţia  P k  adevărată:  10 18 1 10 27,  kk k    , şi demonstrăm că  1P k   

este propoziţie adevărată, adică 
110 18 10 27,  kk k    . 

Scriem  1P k  cu ajutorul propoziţiei  P k . 

Avem: 

    

 

110 18 10 10 10 18 10

10 10 18 1 10 10 18 1 10 18 10

10 10 18 1 10 162 270

k k

k

k

k k

k k k

k k

       

             

       

 

Deoarece  P k  este adevărată, 270 27  şi 162 27 , rezultă că  1P k   este propoziţie adevărată. 

Conform inducţiei matematice, rezultă că  P n  este propoziţie adevărată, n  . 

 

4. Dacă 1 2

1 2  ... naa a

nA p p p    , unde 1 2, ,  ... , np p p  sunt numere naturale prime, iar 

1 2, ,  ... , na a a  , să se arate că numărul divizorilor pozitivi ai numărului A  este 

    1 21 1 ... 1 na a a    . 

Soluţie 

Demonstrăm prin metoda inducţiei matematice că propoziţia  P n  este adevărată, adică, dacă A  

are n factori primi în descompunerea sa şi 1 2, ,  ... , na a a  sunt exponenţii acestora, atunci numărul 

divizorilor pozitivi ai lui A  este: 

     1 21 1 ... 1 ,  nN A a a a n      . 

Etapa de verificare  

Pentru 1n  , 1

1

a
A p  și divizorii lui A  sunt: 12 3

1 1 1 1, ,p , ... ,
a

p p p , adică 11 a  divizori, deci  1P  este 

o propoziţie adevărată. 

Etapa de demonstraţie   

Presupunem propoziţia  P k  adevărată şi demonstrăm că  1P k   este propoziţie adevărată. 

Fie 11 2

1 2 1 ... k ka aa a

k kA p p p p 

     . 

Numărul 1 2

1 1 2  ... kaa a

kA p p p     are     1 21 1 ... 1 ka a a   divizori, iar numărul 1

2 1
ka

kA p 

  are 

 11 ka   divizori. 

Cum 1 2A A A  , rezultă că orice divizor al lui A   este produsul a doi divizori ai lui 1A   şi 2A . 

Aşadar            1 2 1 2 11 1 ... 1 1k kN A N A N A a a a a         şi deci  1P k   este propoziţie 

adevărată. 

Rezultă că  P n  este propoziţie adevărată pentru orice n   . 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Marius Burtea, Georgeta Burtea – Manual matematică clasa a IX-a – ed. Carminis, 2004 

2. Wikipedia 
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TRAIAN LALESCU ŞI CONTRIBUŢIILE SALE LA 

DEZVOLTAREA MATEMATICII 
 

Elev: Dumbravă Cosmin-Gabriel 
Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara 
Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

Purtătorii progresului de-a lungul istoriei civilizaţiei au fost oamenii de ştiinţă şi de cultură, 

aşa după cum considera şi marele matematician Gheorghe Ţiţeica, că dezvoltarea şi perfecţionarea, 

ca premise ale progresului, au ca cea mai importantă resursă pe cea umană: „Cultura înseamnă 

muncă, energie sufletească, înseamnă orientare, armonizare, unire şi optimism‖.  

Traian Lalescu s-a născut în data de 12 iulie 1882, la București şi a intrat în nefiinţă la 15 

iunie 1929, tot în București. Întreaga sa muncă sa de o viaţă a fost consacrată studiului matematicii 

şi promovării valorile ei în mediile universitare şi printre oamenii de cultură şi ştiinţă a timpului 

său, fiind academician și profesor universitar la centrele din Bucureşti şi Timişoara, o personalitate 

proeminentă a școlii matematice românești, europene şi mondiale, cu contribuții în multiple 

domenii de studiu a matematicilor pure și aplicate.   

Traian Lalescu s-a născut ca fiu al unui funcționar de bancă, cu acelaşi nume - Traian 

Lalescu, originari din satul Cornea, județul Caraș-Severin.  

Traian Lalescu a fost printre cei care au delimitat pentru prima data, 

ca domeniu nou, teoria ecuațiilor integrale şi a realizat numeroase studii 

în domeniile ecuațiilor funcționale, a seriilor trigonometrice, a fizicii 

matematice, a geometriei, a algebrei  superioare şi chiar a istoriei 

matematicii. 

În anul 1900, Traian Lalescu se situează pe primul loc al 

candidațiilor la Școala de Poduri și Șosele din București dar la care 

renunță la numai trei ani și se înscrie la Facultatea de Științe a 

Universității din București, secția de Matematici, iar la 17 iunie 1903, 

Traian Lalescu obține licența în matematici, după care devine profesor 

suplinitor la Institutul Pompilian.  

       Din anul 1905, Traian Lalescu îşi continuă studiile la Paris, 

având o bursă modestă, acordată de filantropul Vasile Adamachi, iar 

în anul 1908 susține, la Sorbona, teza de doctorat cu titlul ―Sur l‘equation de Volterra‖. 

Aceasta lucrare va fi considerată prima sa contribuție de seamă în 

domeniul ecuațiilor integrale și îi va aduce stima marelui matematician Vito Volterra. Renumitul 

matematician Volterra a fost atât de impresionat de lucrarea elaborată de Traian Lalescu, încât chiar 

a introdus rezultatele studiului său în propria lucrare, publicată sub numele de ―Lecţii asupra 

ecuaţiilor integrale şi integro-diferenţiale‖. Reîntors în ţară, Traian Lalescu lucrează ca profesor în 

învăţământul mediu la Giurgiu şi apoi la Bucureşti la Seminarul Central şi la Gimnaziul „Gheorghe 

Şincai‖. A publicat în 1911 cel dintâi tratat din lume asupra ecuaţiilor integrale, 

intitulat ―Introducere la teoria ecuaţiunilor integrale‖, publicat la Editura Hermann Fils-Paris, iar în 

anul 1921 a editat la Timişoara primul număr al publicaţiei ―Revista Matematică‖, care de atunci 

este realizată în mod neîntrerupt şi este utilizată de nenumăraţi profesori şi elevi din Banat în 

studiile lor de matematică. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/12_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1929
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98coala_matematic%C4%83_rom%C3%A2neasc%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cara%C8%99-Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_integral%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Adamachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/1908
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sorbona
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vito_Volterra
http://ro.wikipedia.org/wiki/1911
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În anul 1919, fiind la Paris,  publică  studiul ―Le  problème ethnographique du Banat―, din 

care răzbate spiritul patriotic şi dragostea lui pentru  Banatul din care  provenea prin rădăcinile 

tatălui său: „Scopul acestei lucrări este tocmai  de a contribui la împiedicarea propagării 

argumentelor înşelătoare, care sunt cu atât mai uşor acceptate de opinia publică, cu cât deformează 

mai mult adevărul‖. 

În perioada 1920-1927 Traian Lalescu a elaborat o lucrare amplă, cu un conţinut matematic 

deosebit de util şi interesant pentru cercetările ştiinţifice ulterioare - „Tratat de geometrie analitică‖, 

studiu editat în patru volume, respectiv o monografie intitulată „Geometria triunghiului‖ şi studii 

deosebit de originale referitoare la funcţiile spline. Alte studii realizate din dorinţa iniţială de a 

devein suporturi de curs şi de a sprijini studenţii în a studia matematica au fost publicate în anul 

1924 - ―Calculul algebric‖ şi respectiv ―Polinoame. Fracțiuni rationale‖. 

Printre studiile de o remarcabilă profunzime ştiinţifică, prin care Traian Lalescu a contribuit 

în mod hotărâtor la progresul matematicilor moderne sunt: ecuaţiile integrale – fiind chiar unul din 

întemeietorii acestei teorii matematice, proprietăţile seriilor trigonometrice, a secvenţei seriei care îi 

poartă numele, respectiv a ecuaţiilor funcţionale, dar şi prin studiile interdisciplinare în domenii de 

graniţă ca fizica-matematică şi istoria matematicii. 

Celebra formulă din analiza matematică în multimea R, care îi poartă numele, este ―secvenţa 

Lalescu‖, care calculează limita seriei iraţionale Ln ca fiind constanta e
-1

, astfel: 

e
L

nnL

n
n

nn
n

1
lim

!)!1(1









 

unde constanta e reprezintă baza logaritmilor neperieni. 

Teoria ecuaţiilor integrale reprezintă un capitol important din matematica aplicată, iar în 

secolul XX, aceste studii au luat o amploare spectaculoasă datorită gradului mare de aplicabilitate al 

lor prin realizării aproximării soluţiilor. Ecuaţiile integrale sunt deosebit de utile în modelarea 

matematică a problemelor de punct fix - principiul contracţiilor, respective teoreme de punct fix de 

tip Schauder şi Leray-Schauder, metodele variaţionale - puncte critice şi teoreme de tip mountain 

pass, metode iterative - metoda iteraţiilor monotone şi metode de tip Newton, dar şi metode 

numerice - metoda elementului finit, metoda elementului la frontieră, metoda colocaţiei şi metoda 

ondeletelor. 

În cee ace priveşte viaţa socială, printre prietenii apropiați ai lui Traian Lalescu s-au numărat 

pictorul Nicolae Tonitza, sculptorul Corneliu Medrea și pictorul Corneliu Baba, pe care l-a găzduit 

pe când acesta era student la Belle Arte și în talentul căruia a crezut, oferindu-i o camera, 

transformată de acesta în atelier, cu fața la răsărit, pentru a avea lumină când picta. 

Viziunea lui Traian Lalescu depăşea însă graniţele ştiinţelor, el reuşind să definească un nou 

stil de viaţă al intelectualului şi omului de cultură emancipat al secolului XX: desena, picta, cânta la 

violoncel, realiza traduceri din limba italiană, avea preocupări sportive şi un adevărat cult pentru 

teatru - fiind bun prieten cu Victor Eftimiu, soţii Bulandra şi actorul Mişu Fotino, iar în perioada 

1916-1917 a iniţiat înfiinţarea grupării sportive a Şcolii Politehnice din Timişoara, din postura de 

membru al Comitetului Central al forului  conducător al sportului românesc, cu sediul la Bucureşti. 

Având preocupări colaterale studiului ştiinţific, a elaborat numeroase lucrări de istoria 

matematicii româneşti: „Viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr‖, „Mecanica socială a domnului 

Spiru Haret‖ şi ― Trigonometria  drept lineară―, concepută iniţial de Gheorghe Lazăr cu aproape un 

secol înainte. În prefaţa lucrării intitulate „Viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr‖, publicată în 

Gazeta matematică din anul 1916-1917, Traian Lalescu scria astfel: ‖În sfârşit, din punctul de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Tonitza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Medrea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Baba
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vedere al ortografiei şi al limbii româneşti, precum şi din acela al terminologiei matematice cartea 

prezintă , de asemenea, un interes deosebit. Pe vremea lui Lazăr limba românească nu suferise încă 

supliciile gramaticale ale generaţiei de latinişti şi nici nu-şi înstrăinase firea sintaxei sale prin 

contactul cu învăţătura străină  

În anul 1927, Traian Lalescu s-a înbolnăvit de  pneumonie. Deşi a încercat să trateze această 

boală pe coasta însorită a Mediteranei, la Nisa, toate demersurile făcute s-au dovedit a fi fără 

succes, iar la 15 iunie 1929, în Bucureşti, a cedat în lupta cu boala, la doar 47 de ani.   

Pentru a-i omagia personalitatea şi contribuţia la evoluţia culturii române, numeroase licee 

din ţară şi poartă numele, iar în Timişoara, Craiova, Reşiţa şi Oradea există străzi denumite după în 

memoria sa. Începând cu anul 1985, a fost organizat anual un concurs interjudeţean de matematică, 

pentru elevii de gimnaziu şi liceu din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, iar în 

mediul universitar se organizează  concursuri  de mecanică teoretică, de bazele electrotehnicii care 

poartă numele de  ―Traian Lalescu‖.  

Din anul 1990, Traian Lalescu a fost numit membru post-mortem al Academiei Române, iar 

în anul 2007, cu ocazia  sărbătoririi a 125 de ani de la naşterea lui Traian Lalescu, Imprimeria 

Naţională Română a emis o medalie omagială în cinstea marelui matematician. În acelaţi an la 

editura ―Curtea veche‖ a apărut volumul ―Traian Lalescu – un nume peste ani‖, îngrijit de doamna 

Smaranda Ecaterina Lalescu, iar la intrarea principală a Universităţii Politehnica din Timişoara este 

plasat bustul lui Traian Lalescu, realizat în anul 1930 de prietenul său - sculptorul  Corneliu 

Medrea. 
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MAGIA NUMERELOR 

 

Elev: Mitroi Andreea-Romina 

Școala Gimnazială „Henri Coandă” Perișor 

Profesor îndrumător: Șchiopu Ionuț Laurențiu 

 

Pentru a înțelege evoluția matematicii de-a lungul timpului și legătura dintre aceasta și tot 

ceea ce ne înconjoară vom începe prin prezentarea unei scurte cronologii a evenimentelor 

importante din acest domeniu. 

În anul 1800 î. Hr., 
1
mesopotamienii alcătuiesc primele tabele de înmulțire. 

În anul 585 î. Hr., utilizând proprietățile de divizibilitate a numerelor, Thales din Milet (636 

- 546 î. Hr.) prezice o eclipsă de Soare. 

Numerele prietene sunt numerele care au proprietatea că fiecare este egal cu suma 

divizorilor celuilalt. Lui Pitagora (cca. 580 – cca. 496 î. Hr.) i se atribuie găsirea primei perechi de 

numere prietene. Se spune că Pitagora, la întrebarea „Cine este prietenul?”, a răspuns: "Acela care 

este alt eu, ca numerele 220 și 284". Divizorii lui 220 (exceptând numărul însuși) sunt: 1, 2, 4, 5, 

10, 11, 20, 22, 44, 55 și 110, iar suma acestora este egală cu 284. De asemenea, divizorii lui 284 

sunt 1, 2, 4, 71 și 142, iar suma acestora este 220.  

În anul 500 î. Hr., pitagorienii, lucrând cu numere reprezentate prin figuri, atribuie câte un 

sex fiecărui număr, cele impare sunt de sex masculin iar cele pare de sex feminin. Tot ei introduc 

noțiunile de număr prim, număr compus, numere relative prime, numere prime perfecte, numere 

prietene (amiabile). 

Un număr este perfect dacă suma S a divizorilor săi, exceptând numărul însuși, este egală cu 

numărul dat N. Dacă S > N, atunci numărul este supraperfect, iar dacă S < N, numărul este 

imperfect.  

Exemple de numere perfecte : 

6 = 1 + 2 + 3; 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14; 

Exemple de numere supraperfecte: 

12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6; 

18 < 1 + 2 + 3 + 6 + 9; 

Exemple de numere imperfecte: 

14 > 1 + 2 + 7; 

16 > 1 + 2 + 4 + 8; 

În anul 250 d. Hr., într-un tratat de matematică a chinezului Sun - Tzi apare problema: "Să 

se găsească un număr care împărțit prin 3, 5, 7 să dea resturile 2, 3, respectiv 4", problemă provenită 

                                                 
1
 Locuitori ai Mesopotamiei, o regiune care în prezent ține parțial Irak,  Siria de est și Turcia de sud. 
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din necesitatea întocmirii calendarului. În algebra modernă, o astfel de problemă poartă numele de 

"lema chinezească a resturilor". 

În anul 1536 d. Hr., într-o lucrare a matematicianului Regius apare al cincilea număr perfect 

cunoscut: 33 350 336. Al șaselea și al șaptelea număr perfect fiind descoperite în anul 1603. 

Tot într-o lucrare de aritmetică, în anul 1575 d. Hr., este inclus primul rezultat obținut prin 

inducție matematică: suma primelor n numere impare este egală cu n ridicat la puterea a doua. 

În anul 1635 d. Hr., Rene Descartes (31.05.1596 - 11.02.1650) descoperă teorema conform 

căreia între numărul vârfurilor, muchiilor și fețelor unui poliedru convex trebuie să existe relația:  

V - M + F = 2, unde V = numărul vârfurilor, M = numărul muchiilor, F = numărul fețelor. 

În matematică, poliedrul, de la cuvintele grecești poly (multe) și hedron (bază), este o formă 

tridimensională formată din fețe poligonale plane, care se întâlnesc în muchii, care la rândul lor se 

întâlnesc în vârfuri. Exemple de poliedre sunt cubul, tetraedrul și paralelipipedul. Un poliedru este 

convex dacă segmentul care unește oricare două puncte ale poliedrului este inclus complet în 

interiorul poliedrului. 

În anul 1636 d. Hr., Pierre Fermat (17.01.1601 - 12.01.1665) descoperă o a doua pereche de 

numere prietene, după cele cunoscute de lumea antică (220 și 284). Perechea descoperită este 

formată din 17296 și 18416. 

Un an mai târziu, același Fermat, formulează mica teoremă a numerelor: "Daca p este un 

număr prim și a un număr natural nenul astfel încât        , atunci avem         ".  

Cu toate că operațiile matematice se folosesc de mii de ani, simbolurile acestora în forma 

actuală au apărut extrem de recent. 

Simbolurile ―+‖ și ―-‖ au apărut pentru prima dată tipărite în ―Mercantile Arithmetic‖ 

(Aritmetica comercială) a lui Johann Widmann, publicată în Leipzig în anul1489. Acestea nu se 

refereau însă la adunare și scădere sau la pozitivitatea și negativitatea numerelor, ci exprimau 

surplusul și deficitul în problemele economice. 

Dintre simbolurile pentru înmulțire: 

 „×‖ a fost folosit de William Oughtred (1574 - 1660) în ―Clavis Mathematicae‖ (Cheia 

matematicii) scrisă în 1628 și publicată la Londra în 1631. Acesta era denumit Crucea 

Sfântului Andrei. 

 „·‖ a fost propus în 1631 de Harriot Thomas (1560 - 1621) și impus ca simbol pentru 

înmulțire de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). În 29 iulie 1698 el scria Într-o 

scrisoare către John Bernoulli: “Nu îmi place semnul × ca simbol pentru înmulțire, 

deoarece este foarte ușor de confundat cu litera x; ... de multe ori eu pur și simplu unesc 

cele două cantități printr-un punct interpus între ele și indic înmulțirea prin ZC·LM. Pentru 

fracții folosesc nu unul ci două puncte pe care le utilizez de asemenea și pentru împărțire”. 

În ceea ce privește simbolul pentru împărțire, în manuscrisul indian Bakshali, secolul al XII-

lea, el se nota astfel: ―← →‖. Simbolul actual pentru împărțire ( : ) a fost propus de Leibniz în 

―Acta Eruditorum‖ (Jurnalul savanților) 1684, cartea în care pune bazele logisticii matematice, fiind 

anterior folosit de William Oughtred în 1657. 

 În Matematică există o infinitate de șiruri de numere care au la bază o formulă, cu ajutorul  

căreia se generează elementele șirului. De exemplu: 
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 șirul de numere prime: „2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 

67,… 97, 101, 103,…2n+1,…2
n
+1‖ este format din numere care se împart exact doar la 1 și 

la ele însele.  

 șirul de numere pare naturale: „2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22…n‖ a cărui elemente se 

împart exact la doi (n=2p).  

 șirul de numere formate din puteri ale lui 3: „3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187…‖ care mai poate 

fi scris și „3
1
, 3

2
, 3

3
, 3

4
, 3

5
, 3

6
, 3

7
, 3

8
, 3

9
,…‖. 

Printre infinitatea de șiruri existente în lumea matematicii, italianul Leonardo of Pisa, 

cunoscut și sub numele de Fibonacci, a descoperit un șir de numere extraordinar de interesant: „0, 

1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…‖.  

Formula pe baza căruia se obține acest șir este una foarte simplă: Primele două elemente ale 

șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se obține adunându-le pe primele două: 0+1 = 1. Al patrulea 

se obține adunându-le pe al treilea cu al doilea (2+1=3). Al cincilea se obține adunându-le pe al 

patrulea cu al treilea (3+2=5), și tot așa, până la infinit. În figura de mai jos puteți observa mai bine 

cum se obțin elementele șirului, prin adunarea celor două care le preced. 

 

 Primul lucru interesant care se observă în acest șir este că dacă împărțim un element al 

Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803. Acest lucru este valabil de la 14-
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lea element în sus (233:144=1,61803, 377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de mare a fi acel număr 

din șir. În figura de mai sus puteți observa mai bine cum se obține acest rezultat de 1,61083. 

Acest număr a fost denumit φ (phi), fiind considerat încă din antichitate raportul de aur sau 

numărul de aur datorită întâlnirii frecvente a acestui raport în lumea care ne înconjoară. Se află în 

raportul de aur oricare două numere care îndeplinesc condiția de mai jos: 

 

Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri. Mai jos 

puteți vedea o reprezentare geometrică simplă, ușor de înțeles chiar și pentru cei mai puțin familiari 

cu legile matematicii. 
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PĂRINTELE GEOMETRIEI, EUCLID 
 

Elev: Mărginean Anamaria Raluca Clasa: a VII-a  

Școala Gimnazială Petrești 
Profesor coordonator Ghibescu Maria 
 

Motto: ,, A face geometrie, fără a-l pomeni pe Euclid este  

la fel cum ai juca piesa Hamlet, fără Hamlet‖  

(A. N. Whitehead) 

 

 Euclid din Alexandria, originar din Damasc, a fost un matematician grec care a trăit şi a 

predat în Alexandria în Egipt în timpul domniei lui Ptolemeu I (323 – 283 î.Hr.). Despre viața lui 

Euclid nu s-au păstrat nici un fel de date, de aceea se spune că viața lui se confundă cu opera. 

 Euclid a fost primul care a organizat şi  prezentat într-un sistem logic rezultatele 

predecesorilor săi: Pitagora din Samos, Thales din Milet, Eudoxos din Cnidos şi alţii, în lucrarea sa 

fundamentală: ,,Elementele‖ 

La Muzeul din Alexandria, care poate fi considerat cea mai veche universitate din lume, Euclid a 

înființat o celebră școală de geometrie. Tratatul „Elementele‖ al lui Euclid a fost timp de mai mult 

de 2.000 de ani principala carte după care s-a învățat geometria. Ea sintetizează și lucrările altor 

matematicieni de dinaintea lui sau contemporani cu el: Hipocrate, Eudoxus, Tectet și alții. Ea 

cuprinde 13 capitole (intitulate cărți).  

Supranumit de urmaşi ,,părintele geometriei‖, Euclid a fost primul care a reuşit să definească 

punctul, dreapta, planul 

 ,,Punctul este ceva ce nu are nici o parte.“ 

 ,,Dreapta este linia la fel situată faţă de toate punctele ei.” 

 ,,Planul este suprafaţa situată la fel faţă de toate dreptele conţinute.” 

   

 Tot în această lucrare, Euclid a pronunţat şi celebrul postulat, al cincelea, postulatul care, de 

peste 20 de secole îi poartă numele: ,,Printr-un punct exterior al unei drepte se poate duce o singură 

paralelă la acea dreaptă.‖ 

Ştiaţi că: 

   ,, Elementele‖ au fost traduse în nu mai puţine de 300 de limbi şi au fost folosite ca manual 

de geometrie, timp de peste două milenii? 

  Traducerea ,,Elementelor‖ lui Euclid făcută la 1482 a fost prima carte de matematică 

tipărită? 
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Ce ştia Euclid? 
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MATEMATICA ALTFEL 
 

Elevi: Bisoc Delia şi Herman Alexandra                                                                                                             
Clasa a IX-a Matematică-Informatică                                                                                             
Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă                                                                                                
Profesor coordonator Ziman Lăcrimioara    
 

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

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

 

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

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

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

altfel, li s-ar putea părea de neînvins. 

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

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

urmăriţi argumentele noastre: 

 

• Matematica aplicată în sport    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Matematica în paşi de dans 

Deoarece între matematică şi muzică este o strânsă legătură, iar muzica este ingredientul  nelipsit 

atunci când vine vorba de dans, este firesc să ne gândim că matematica şi arta dansului nu sunt 

tocmai străine una de alta. 

Ce face un începător atunci când învaţă să danseze vals? Numără paşii: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... în 

ritmul muzicii. Deci mişcările specifice valsului formează un şir ale cărui elemente se repetă din 3 

în 3. De obicei, mişcările mai accentuate sunt cele care cad pe timpii accentuaţi ai muzicii. În cazul 

valsului, mişcările accentuate sunt cele corespunzătoare cifrei 1. În cazul dansatorilor profesionişti, 

traiectoriile descrise de aceştia pe podea în timpul dansului formează figuri geometrice 

complexe.Matematica se găseşte în ritm, în împărţirea dansatorilor pe grupe, în folosirea spaţiului 

sau în forma şi succesiunea mişcărilor pe care le face un dansator. Putem astfel spune că 

matematica este implicată în toate aspectele dansului. De aceea, mai multe instituţii educaţionale 

din întreaga lume au început să folosească acest lucru într-o manieră interdisciplinară.Dansul este o 

formă de expresie prin mişcarea corpului. Iar corpul uman este simetric şi poate, de aceea preferăm, 

din punct de vedere estetic, mişcările simetrice. În dans se întâlnesc toate tipurile de simetrie, 

majoritatea fiind puse cel mai bine în evidenţă printr-un grup de dansatori şi un conducător. Puteţi 
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încerca următorul exerciţiu: alegeţi un lider şi cel puţin 3 participanţi, unde liderul poate fi 

poziţionat cu faţa sau cu spatele spre restul grupului. Liderul trebuie să numească un tip de simetrie, 

apoi să execute o mişcare simplă (cum ar fi să ridice o mână). Cei din restul grupului trebuie să 

execute mişcarea liderului, dar în mod simetric faţă de acesta. Dansul se poate continua cu mişcări 

din ce în ce mai complexe, apoi alternând tipurile de simetrie. 

• Matematica aplicată în desen 

În desen,matematica te ajută să dimensionezi pe baza calculelor proporţiile, simetriile.Din simetrie 

îţi vor ieşi aspectele  frumoase ale desenului dar mai important ecă pe baza geometriei poţi 

reprezenta mozaicuri, forme armonioase.Te ajută şi trigonometria în stabilirea unghiurilor şi a 

arcurilor de cerc. În desenul arhitectural faci mereu apel la geometria în spaţiu.Matematica în desen 

face diferenţa între un rezultat caricatural şi unul de elită.Pentru a desena corpul uman trebuie să ai 

solide noţiuni despre proporţiile acestuia.  

 

• Matematica aplicată în jocurile de noroc 

Într-o definiţie simplă, probabilitatea este şansa ca un eveniment să aibă loc. Ea poate fi exprimată 

ca raport ( 99:1) sau ca procentaj ( 1% ). Atât raportul cât şi procentajul ne dau şansa matematică 

pentru ca un eveniment să aibă loc.Este foarte important să ştiţi să convertiţi un raport în procentaj 

şi invers foarte rapid, de aceea vom avea câteva exemple în care veţi învăţa să faceţi acest 

lucru.Regula de 4 : Pe flop, poţi să înmulţeşti numărul de outuri cu 4 si vei obţine un procentaj 

aproximativ care îţi va da şansa să prinzi mâna cea mai bună.Regula de 2 : Pe turn poţi să înmulţeşti 

numărul de outuri cu 2 si vei obţine un procentaj aproximativ care îţi va da şansa să prinzi mâna cea 

mai bună.Poate că mulţi dintre noi nu ştim, dar probabilitatea de a intui toate cele 6 numere este 

chiar mai mică decât cea în care ne-ar lovi un fulger.   Poate că mulţi dintre noi nu ştim, dar 

probabilitatea de a intui toatela loto 6 din 49este:(1:49)x(2:48)x(3:47)x(4:46)x(5:45)x(6:44) = 

1:13.983.816.Deci,probabilitatea de a nimeri toate cel şase numere la loterie este de 1 

la13.983.816.Există o anumită lege valabilitatea căreia estedovedită în teoria probabilităţii. Această 

lege senumeşte legea numerelor mari, în conformitate cucare în orice serie de experimente cu 

creştereanumărului de experimente frecvenţa de apariţie a evenimentelor aleatorii întotdeauna în 

modconstant tinde către una şi aceeaşi mărime şi această valoare limită poate fi luată 

caprobabilitatea de P(A) (probability – din limbaengleză):―Loteria este o taxă pentru săraci şi pentru 

ceicare nu ştiu matematică‖.-Dave Ramsey 

 

• Matematica aplicată în medicină 

Ceea ce noi percepem ca fiind bătăile inimii noastre este de fapt acţiunea coordonată a mai mult de 

un miliard de celule musculare. În cea mai mare parte din timp, numai celulele musculare de la 

camerele mai mari ale inimii se contractă şi se relaxează.Dar atunci când inima trebuie să depună un 

efort mai mare, se bazează pe susţinerea celulelor musculare atriale aflate în camerele mai mici 

(atrii) ale inimii.Sănătatea acestor celule atriale "de înaltă performanţă" se bazează pe concentraţiile 

specifice de calciu celular. 

  Acum, pentru prima dată, oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Nottingham au produs 

un model matematic al activităţii calciului în celulele inimii atriale, care va creşte semnificativ 

şansele noastre de a trata bolile de inimă şi accidentele vasculare cerebrale.Această descoperire, 

care îi conduce pe oamenii de ştiinţă într-o lume a activităţii celulare care nu poate fi surprinsă de 

tehnica imagistică actuală, a fost publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of 



67 

 

 

Sciences (PNAS). Dr. Rüdiger Thul, lector în matematică aplicată la Şcoala de Ştiinţe Matematice, 

a declarat: "Acest nou model oferă perspective clinice relevante în iniţierea şi propagarea de 

semnale sub-celulare de calciu. Astfel, pentru prima dată, putem manipula proprietăţile celulare 

printr-un întreg muşchi atrial, cu scopul de a deduce condiţiile care dau naştere la anomalii. Acest 

lucru are potenţialul de a indica noi tratamente pentru bolile de inimă şi pentru bătăile neregulate, 

cum ar fi fibrilaţia atrială, care pot duce la tromboză şi la accidente vasculare cerebrale". 

 

• Matematica aplicată în natură 

Uneltele şi perspectiva geometriei clasice nu vă vor fi de folos. În baza geometriei euclidiene antice, 

tot ce au construit oamenii până acum sunt unghiuri drepte, arcuri de cerc sau cilindre. Oare şi min-

tea, nu cumva am împrejmuit-o între limite concrete, îndepărtându-ne de natură şi doar uneori, 

simţind din când în când că lumea înconjurătoare e poate, cu mult mai mult… E infinită? 

Creierul uman, cea mai complexă structură din Univers 

 Unii susţin că matematica este doar un instrument inventat de către oamenii de ştiinţă pentru 

a ex-plica lumea naturală. Dar Tegmark susţine că structura matematică a descoperit în lumea 

naturală că matematica existăîn realitate, nu doar în mintea umană. 

S-a descris creierul uman ca structură cea mai complexă din Univers. Într-adevar, mintea umană a 

făcut posibile unele dintre cele mai mari salturi ale înţelegerii lumii noastre. 

 Într-o zi, a declarat Tegmark, oamenii de ştiinţă vor fi capabili să descrie chiar şi conştiinţa 

folosind matematica. "Conştiinţa este, probabil, modul în care sunt simţite informaţiile când ele sunt 

procesate în anumite moduri, foarte  complicate". 

El a subliniat că multe dintre marile descoperiri din fizică au implicat unificarea a două lucruri, 

considerate odată separate: energia şi materia, spaţiul şi timpul, electricitatea şi magnetismul. 

Tegmark a spus că bănuieşte că mintea se va unifica cu corpul, care este o colecţie de particule în 

mişcare. 

 Dar în cazul în care creierul este doar matematică, nu înseamnă că liberul arbitru nu există, 

din cauza mişcărilor particulelor, care ar putea fi calculate folosind ecuaţiile? "Nu neapărat. Unii 

oameni au sugerat definirea liberului arbitru ca incapacitatea de a prezice ceea ce va face înainte de 

a se produce evenimentul. 

 Oamenii au puterea nu numai săînţeleagă lumea noastră, ci şi de a o forma şi de a o 

imbunătăţi", a concluzionat profesorul.  

 Sperăm că argumentele noastre au fost suficient de convingătoare! 

  În concluzie, dacă matematica este folosită în atâtea domenii pe care elevii le apreciază, 

aceasta ar trebui să se transforme într-o materie pe care elevii să o studieze cu plăcere. 

 Aşa cum spuneaL.E.J. Brouwer: 

―Matematica nu este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.‖ 
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MATEMATICA ȘI OBEZITATEA 
 

Elev: Ofițerescu Cătălin,  

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara 
profesor îndrumător Dima Ionel 

 

I. GENERALITĂȚI 

      Matematica promovează introducerea ordinii în gândire, oferind baza necesară analizării 

concrete a unei situații. Un exemplu de integrare a matematicii în practică îl poate reprezenta 

calcularea indicelui de masă corporală. Prin definiție, indicele de masă corporală, se notează cu 

IMC și se calculează ca raportul dintre masa exprimată în kilograme și pătratul înălțimii, exprimată 

în metri. 

     
 

  
 

        Valori mai mici decât 18, 5 indică o stare de subnutriție. Spre exemplu, pentru o persoană cu 

masa de 45 kg și înălțimea de 1, 60 m, valoarea IMC este 17, 57.  

 

     
  

      
 

  

    
       

Interpretarea este: 17, 57   18, 5   stare de subnutriție. 

 

      Valori cuprinse între 18, 5 – 24, 9 caracterizează starea de normalitate. Spre exemplu, o 

persoană cu masa de 62 Kg și cu înălțimea 1,75, are valoarea IMC de  20, 24. 

     
  

       
 

  

      
       

Interpretarea este: 20, 24   ( 18, 5 –    24,9 )   stare de normalitate. 

 

      Valori cuprinse între ( 25 – 29, 9 ) caracterizează starea de supraponderal. Spre exemplu, o 

persoană cu masa de 73 Kg și cu înălțimea 1, 67 are valoarea IMC de  26, 17. 

     
  

       
 

  

      
       

Interpretarea este: 26, 17   ( 25  –  29,9 )   stare de supraponderal. Această valoare se constituie ca 

un avertisment deoarece indică tendința spre obezitate. 

      Valori ale indicelui egale cu 30 sau mai mari indică obezitate. Spre exemplu o persoană cu masa 

de 95 kg și înălțimea 1, 74 m are valoarea 31, 37. 
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Obezitatea este o afecțiune cu atât ai gravă cu cât valoarea indicelui este mai mare. Obezitatea 

constituie un factor de risc în diabetul zaharat, arterioscleroză și boli cardiovasculare. 

II FOLOSIREA LIMITELOR DE VARIAȚIE A INDICELUI DE MASĂ 

CORPORALĂ PENTRU STABILIREA GREUTĂȚII IDEALE 

 Pornind de la constatarea că starea de normalitate este dată de relația IMC   ( 18, 5  –  24, 9 )  și 

că: 

     
 

  
 

și că înălțimea este o constantă pentru fiecare persoană, asupra căreia nu putem interveni, putem 

calcula între ce limite poate varia masa unei persoane, pentru ca aceasta să se încadreze în sfera 

normalului. Spre exemplu, dacă persoana are înălțimea 1,72 m, putem cacula:  

                                                    

 

                                                     

Greutatea ideală, cea recomandată, nu poate fi decât media aritmetică a celor 2 extreme, adică: 

           

 
            

Deci, pentru o persoană cu înălțimea de 1,72 m greutatea trebuie să aparțină intervalului optim ( 55 

– 73 kg) cu o țintă de 64 kg. 

Ce trebuie să facă o persoană cu IMC de 26 și înălțimea 1, 60 m  ? 

Starea de normalitate este dată de relația IMC   ( 18, 5  –  24, 9 )  și ținând cont de relația: 

     
 

  
 

Vom calcula atât masa minimă, cât și cea maximă: 

                                                  

                                                    

           
            

 
            

Dacă persoana are IMC de 26 ( deci aparține clasei supraponderalilor ) și înălțimea 1, 60 m, 

aplicând aceeași relație, putem calcula masa persoanei respective, adică: 

                                     

                                         

Deci, persoana respectivă, pentru a se încadra în sfera normalului, trebuie să facă efortul de a slăbi 

cel puțin 3 kg , adică  să consume în plus   28 000 kcalorii, adică să reducă în 30 de zile aportul 

caloric cu  930 kcalorii / zi , adică să renunțe din dieta sa obișnuită, tot pentru atâtea zile, la 

aproximativ 15 g unt și la 200 g pâine, lucru care se poate realiza cu puțină bunăvoință, iar 

beneficiile pentru sănătate sunt enorme, deplasând persoana din categoria supraponderalilor în cea a 

persoanelor normale. 

Bibliografie: 

1. Bucur E., Educația pentru sănătate în școală, Editura „ FIAT LUX ‖, București, 1999 
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METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

PARALELISM 

 

Elev: Popa Iulia 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Floarea Mariana 

Pentru rezolvarea cu succes a problemelor de acest tip, rezolvitorul trebuie să fie familiarizat 

cu noţiunea de paralelism, cu axioma paralelelor. Trebuie să-i fie clar că existenţa paralelei este 

asigurată de teorema „pentru orice dreaptă d 1  şi orice punct P d1" există o dreaptă d2 ,  care 

conține punctul P, astfel încât d1  ||| d2‖. Dar unicitatea paralelei este asigurată de axioma 

paralelelor (postulatul lui Euclid). De asemenea, trebuie să aibă bune deprinderi de a utiliza, adecvat 

cerinţelor problemei respective, cunoştinţele referitoare la: 

a) unghiurile cu laturile paralele; 

b) teorema lui Thales; 

c) linia mijlocie a triunghiului şi a trapezului; 

d) definiţia şi proprietăţile paralelogramului şi paralelogramelor particulare.  

În continuare voi prezenta unele metode de rezolvare, dintre cele mai des utilizate în 

gimnaziu pentru acest tip de probleme, fiind însoţite de aplicaţii. 

 

M1. Demonstrarea 

paralelismului a două drepte 

folosind teorema unghiurilor 

alterne interne şi consecinţele 

ei: „dacă două drepte 

determină cu o secantă o 

pereche de unghiuri alterne 

interne,  alterne externe, sau 

corespondente congruente, 

sau o pereche de unghiuri 
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interne de aceeaşi parte a secantei, sau externe de aceeaşi parte a secantei 

suplementare, atunci cele două drepte sunt paralele. 

P 1 .  Fie triunghiul ABC şi B' piciorul perpendicularei dusă din B pe bisectoarea unghiului  

∢BAC. Să se arate că   B'   se  află pe  dreapta  care uneşte mijloacele laturilor [AB] şi [BC].  

Soluţie. Fie [AE bisectoarea ∢BAC, atunci ∢A1 ∢A2 . Fie BB'   AE şi C' mijlocul lui 

[AB] . 

În triunghiul dreptunghic AB'B, [B'C'] este mediana corespunzătoare ipotenuzei, adică 

B'C' = 
2

AB
= AC' şi atunci  AC'B' este isoscel  ⟹ ∢B'1∢A2 ∢A1 şi prin urmare B'C' ∥ AC 

(1) (conform teoremei unghiurilor alterne interne). Cum C' este mijlocul lui [AB] şi A' este 

mijlocul lui [BC] atunci C'A' este linie mijlocie în   ABC, deci A'C' ∥ AC (2). 

 Din (1) și (2) obținem că dreptele B'C' și A'C' coincid, adică B' se află pe linia mijlocie 

[A'C'] a triunghiului ABC . 

P2. Se dă triunghiul ABC înscris în cercul de centru O. Din vârfurile B şi C se duc 

înălţimile [BM] şi respectiv 

[CN]. Să se demonstreze că 

tangenta în A la cerc este 

paralelă cu MN.  

Soluţie. Fie AT 

tangenta în punctul A la 

cercul de centru O 

circumscris triunghiului 

ABC şi fie MN dreapta care 

uneşte picioarele 

perpendicularelor duse din 

vârfurile B şi C pe laturile 

opuse. 

Patrulaterul BCMN este  inscriptibil pentru că ∢BMC  ∢BNC (au măsurile de 90°). 

Cum ∢BCM și ∢ANM  au ca suplement ∢BNM, rezultă că ∢BCM ∢ANM (1) .  
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Din m(∢BAT)= 
2

)(ABm
 și  m(∢ACB)= 

2

)(ABm
 ⟹ ∢BAT  ∢ACB(2) 

Din (1) și (2) vom avea ∢BAT ∢ANM  şi folosind teorema unghiurilor alterne interne ⟹ 

AT || MN.  

M2. Demonstrarea paralelismului a două drepte folosind reciproca teoremei lui Thales. 

P1. În 

triunghiul oarecare 

ABC, bisectoarele 

unghiurilor formate 

de mediana [AM] 

(M [BC] )cu latura 

[BC], intersectează pe 

[AB] în P şi pe [AC] 

în Q. Să se arate că 

PQ ∥   BC . 

Soluţie. Fie M 

mijlocul laturii [BC], 

deci BM = CM . Din 

teorema bisectoarei aplicată în triunghiurile AMB şi ACM (pentru [MP şi [MQ bisectoare), rezultă: 

BP

AP

BM

AM
  şi respectiv 

CQ

AQ

CM

AM
  (1) 

Dar cum BM = CM , înlocuind în relația (1) se obține 
CQ

AQ

BP

AP
  ⟹ conform teoremei 

reciproce a lui Thales aplicată în 

triunghiul ABC  că PQ∥ BC. 

P2. Dacă paralela la AB 

prin intersecţia diagonalelor 

patrulaterului convex ABCD taie 

pe [AD] în E, iar pe [BC] în F , 

astfel încât EO = FO , atunci AB 

|| CD . 

Soluţie. În  ABD, 

EO∥AB rezultă folosind teorema 

fundamentală a asemănării că 
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DB

DO

AB

EO
    (1) 

În  ABC, OF∥AB şi deci 
AC

CO

AB

FO
      (2) 

Din  (1) şi (2) cum EO = FO , avem 
AC

CO

DB

DO
 (3). Din relația (3) și din 

 ∢COD∢AOB( ca unghiuri opuse la vârf) putem spune conform cazului L.U.L. de asemănare că 

 COD~ AOB, ceea ce implică ∢CDO ∢ABO rezultând în final din teorema unghiurilor alterne 

interne că CD || AB . 

M3. Demonstraţia 

paralelismului a două drepte 

folosind teorema privitoare la linia 

mijlocie a unui triunghi şi, respectiv, 

linia mijlocie a unui trapez. 

P 1 .  Prin vârful B al unui 

triunghi ABC se duce o dreaptă care 

întâlneşte în M mediana [AA']. 

Paralela prin M la AB taie pe [BC] 

în P, iar [AP] se intersectează cu [BM] în N. Să se arate că A'N este paralelă cu AC. 

Soluţie.  Dreptele A'N şi AB se intersectează în N' . Dreapta A'N' uneşte punctul de 

intersecţie al diagonalelor trapezului AMPB( AB∥ MP şi AM ∦ BP) cu punctul de intersecţie al 

laturilor neparalele, deci ea trece 

prin mijloacele bazelor [AB] şi 

[MP] . Prin urmare N' este 

mijlocul laturii [AB] şi rezultă 

că A'N' este linie mijlocie în 

 ABC ,deci   A'N |||AC  

P2. În patrulaterul 

convex ABCD se consideră 

punctele M, N, P și Q 

mijloacele segmentelor [AB], 

[BC], [CD] respectiv [AD]. 
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Să se arate că patrulaterul MNPQ este paralelogram. 

Soluţie. Din  ABC, cu [MN] linie mijlocie, rezultă MN ∥  AC       (1)  

Din  ACD, cu [PQ] linie mijlocie, rezultă PQ ∥  AC    (2)    

Din (1) şi  (2) rezultă MN ∥ PQ.Analog se arată că PN ∥ MQ.  

Din MN ∥ PQ și PN ∥ MQ rezultă patrulaterul MNPQ paralelogram.  

M4. Demonstrarea paralelismului a două drepte, folosind una dintre teoremele: 

a) un patrulater convex este paralelogram dacă laturile opuse sunt congruente; 

b) un patrulater convex este paralelogram dacă două laturi opuse sunt paralele şi 

congruente; 

c) un patrulater convex este paralelogram dacă diagonalele sale se înjumătăţesc; 

d) dacă într-un patrulater convex unghiurile opuse sunt congruente, atunci patrulaterul este 

paralelogram. 

P1. Într-un paralelogram ABCD, bisectoarea unghiului A taie latura [CD] în punctul M iar 

bisectoarea unghiului C taie latura [AB] în punctul N. Să se arate că patrulaterele AMCN şi BMDN 

sunt paralelograme. 

Soluţie.  ∢MAN  ∢MCN ( jumătăţi de unghiuri congruente). (1)  

Deoarece 

∢ADM ∢NBC, 

[AD] [BC] şi 

∢DAM ∢BNC (ca 

jumătăți de unghiuri 

congruente) putem spune că 

 ADM   CBN, deci 

rezultă ∢AMD ∢CNB . 

Prin urmare ∢AMC

  ∢ANC, ca având acelaşi 

suplement. (2) 

Din (1) și (2) rezultă că patrulaterul AMCN este paralelogram. 

Analog se arată că patrulaterul BMDN este paralelogram. 
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MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 
 
Elev: Ciucă Teodora 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Floarea Mariana 

 

1. Un melc vrea sa iasa dintr-o fantana. Parcurge un sfert din distanta, dupa care se razgandeste si 

coboara, ajungand la locul de unde a plecat. Apoi urca din nou si ajunge la suprafata. Constata ca 

a parcurs in total 18 m. Ce adancime avea fantana? 

R: 12 m 

 

2. Ce numar natural nenul adunat cu el insusi sau inmultit cu el insusi da acelasi rezultat? 

R: nr  2 

 

3. Ionel are o cutie cu bomboane. El da jumatate din numarul bomboanelor colegilor de joaca, 

jumatate din numarul bomboanelor ramase le da fratelui lui, ceea ce i-a mai ramas imparte in mod 

egal cu bunica. Constata ca lui i-au mai ramas 3 bomboane. Cate bomboane au fost in cutie? 

R: 24 bomboane 

 

4. Acum este 11 noaptea. Afară e frig, e urât şi plouă. Ce credeţi, peste 72 de ore vremea se va 
schimba, va fi frumoasă cu soare? 

R: NU (este tot noapte) 

 

5. Cat fac unul si cu altul si cu  trei legat de patru? 

R: 36 

 

6. Au fost stranse la un loc 7 capiţe de fân cu încă 11 capiţe. Cîte capiţe de fîn s-au obţinut? 

R: una mare 

 

7. Nicuşor împarte prietenilor lui, în mod egal, 9 mere şi 12 nuci. Câţi prieteni are Nicuşor, dacă 
numărul prietenilor este mai mare decât 1? 

R: 3 prieteni 

 

8. In 4 farfurii sunt cate 6 mere. De cate farfurii mai avem nevoie pentru a avea cate 4 mere in 

fiecare farfurie?      R: 2 farfurii 
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9. Cei 16 bobocei merg spre lac incolonati unul dupa altul. Cosmin  observa ca Bondocel, bobocul   

lui favorit, are in fata sa un sfert din numarul bobocilor aflati în spatele sau. Al câtelea este in sir 

Bondocel?       R: al  4- lea 

 

10. Ana a calculat suma dintre cel mai mare si cel mai mic numar natural de 2 cifre care sunt multipli 

ai lui 3, iar Vlad a calculat suma dintre cel mai mare si cel mai mic numar de2 cifre care nu sunt 

multipli ai lui 3. Cu cat este mai mare rezultatul obtinut de Ana fata de cel obtinut de Vlad? 

R: 3 

 

11.O sfoara de 15 m este taiata in cel mai mare numar posibil de bucatele de lungimi 

diferite(lungimile se masoara in m si reprezinta nr naturale si nu se taie mai multe bucati de sfoara 

odata). Cate taieturi sunt necesare?    R: 4 

 

12.Sunt 2 drumuri de la casa lui Mihai pana la casa lui Cristi, alte 4 drumuri de la casa lui Cristi la 

casa lui Sorin si alte 3 drumuri de la casa lui Sorin la scoala. Pe cate drumuri diferite poate merge 

Mihai la scoala trecand pe la Cristi si Sorin?   R: 24 

 

 

13.Un dreptunghi are dimensiunile de 8 m si 4 m. Cat este aria unui patrat cu perimetrul cat al 

dreptunghiului?                                     R: 36 

 

 

14. Jumatate dintr-o zecime este : a) 0,02    b) 0,5    c) 0,05       

        R:  c) 0,05 
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NOŢIUNI MATEMATICE APLICATE ÎN 

ELECTRONICĂ 
Bădescu Ştefan Irinel 
Liceul Tehnologic Energetic Câmpina 
Prof.coord.Toma Maria 

 

„Învăţând matematică, înveţi să gândeşti”(Grigore Moisil). 

 

Această lucrare îşi propune să arate legătura strânsă dintre matematică şi electronică prin 

utilizarea noţiunilor matematice în rezolvarea aplicaţiilor electronice. 

1. Astfel, operaţiile cu fracţii se folosesc la calculul rezistenţei echivalente a mai multor 

rezistoare legate în paralel (divizor de curent): 

 

 
Fig.1 

 

 

    
  

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

    
  

 

  
 

 

  
 

 

   
 

Se aduc fracţiile la acelaşi numitor comun: 

 

    
  

     

   
 

 

    
  

 

   
 

S-a obţinut o proporţie care se rezolvă înmulţindu-se mezii cu extremii: 

           

R123 = 
   

 
 = 17,1Ω 

 

2. Ecuaţiile de gradul I, graficul funcţiei de gradul I, fracţiile, proporţiile se folosesc la 

rezolvarea problemelor legate de tranzistoare. Tranzistoarele sunt caracterizate de trei 

curenţi (IB, Ic, IE ) şi trei tensiuni (UBE, UCE, UCB). Pentru calcularea curenţilor şi tensiunilor 

ce caracterizează tranzistorul se folosesc teoremele lui Kirchhoff, care, după înlocuirea 
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datelor numerice se transformă în ecuaţii de gradul I cu o necunoscută. Pentru probleme mai 

complicate cu tranzistoare, când rezistenţa emitorului RE nu se neglijează, după aplicarea 

teoremelor lui Kirchhoff se obţin sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute, care se pot 

rezolva prin metoda substituţiei sau metoda reducerii. 

Exemplu de problemă cu tranzistor: 

Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: EC = 10[V], RB = 470[kΩ], RC = 2,7[kΩ]. 

Tranzistorul bipolar este de tipul BC170 şi are parametrii β = 100 şi UBE = 0,6[V]. Se cere să se 

determine curentul de bază IB, curentul de colector IC şi tensiunea colector emitor UCE. 

 

 

Fig.2 

 

 Pentru aflarea curentului de bază IB se aplică teorema a-II-a a lui Kirchhoff pe ochiul mare: 

             

 

Înlocuind cu date numerice se obţine: 

          + 0,6 

 

Aceasta este o ecuaţie de gradul I care se rezolvă prin separarea necunoscutei: 

              

           

    
   

   
 = 0,02 mA 

 

 Pentru aflarea curentului de colector IC se aplică formula factorului de amplificare: 

   
  
  

 

 

Înlocuind cu date numerice se obţine: 

     
  

    
 

 

Aceasta este o proporţie care se rezolvă prin egalarea produsului mezilor cu cel al 

extremilor: 
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 Pentru aflarea tensiunii colector emitor UCE se aplică teorema a-II-a a lui Kirchhoff pe 

ochiul din dreapta: 

             

 

Înlocuind cu date numerice se obţine: 

         +     

 

Aceasta este o ecuaţie de gradul I care se rezolvă prin separarea necunoscutei: 

       +     

           

         

UCE  = 4,6 V 

 

Soluţia problemei este: 

IB = 0,02mA;   Ic = 2mA;    UCE = 4,6V 

 

Toate aceste trei valori caracterizează PSF (punctul static de funcţionare) al tranzistorului. 

Cunoscând toate PSF ale unui tranzistor se poate trasa şi dreapta statică de funcţionare 

(dreapta de sarcină statică), în acest caz utilizându-se graficul funcţiei de gradul I de la matematică. 

Ea are forma: 

               

 

Ca la orice funcţie de gradul I, trasarea graficului presupune intersecţia cu axele de 

coordonate, în cazul dreptei de sarcină IC şi UCE. 

 

 Intersecţia cu Oy:                  Ic = 0 

 

Rezultă:                                 UCE – EC = 0;    UCE = Ec = 10V 

 

 Intersecţia cu Ox:                  UCE = 0  

  

Rezultă:                                    RC∙IC – EC = 0;      2,7∙IC – 10 = 0;    2,7∙IC = 10;     

 

IC = 
  

   
 = 3,70mA 



80 

 

 

 
Fig.3 

 

3. Semnalele electronice analogice au formă sinusoidală. Funcţiile trigonometrice (sinus şi 

cosinus) se folosesc pentru evidenţierea formei de undă a curentului alternativ, aşa cum se 

observă şi pe ecranul osciloscopului. Defazajul dintre tensiune şi curent în curent alternativ 

se exprimă în radiani, asemănător unghiurilor din matematică (
 

 
  

 

 
, etc.) 

 

  

Fig. 4 

u = Umax∙sin(ωt+φ) 

i = Imax∙sin(ωt+φ) 

 

4. În electronica digitală semnalele aplicate („0‖, „1‖) sunt asemănătoare graficului funcţiei 

treaptă-unitate (Heaviside) din matematică. 
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5. Şi tot în electronica digitală se operează cu algebra binară, algebra lui Boole care are doar 
două cifre {0; 1}, fiecăreia fiindu-i atribuite în electronică câte o semnificaţie:  

„0‖ = LOW VOLTAGE (0V) 

„1‖ = HIGH VOLTAGE (+5V) 

 

În electronica digitală se operează cu tabele de adevăr, funcţii logice cu variabile, operaţii 

logice (ŞI, SAU, NU), axiomele şi teoremele logicii matematice (inclusiv teoremele lui De Morgan, 

care permit trecerea de la ŞI la SAU şi invers). 

 De exemplu:                     

F(A, B, C) = A‘∙B∙C‘+ A‘∙B∙C + A∙B‘∙C + A∙B∙C 

 Grupând primii doi termeni şi ultimii doi termeni, dând factor comun şi aplicând axiomele 

algebrei booleene, obţinem: 

F(A, B, C) = A‘∙B + A∙C 

 

 

 Cu ‘ s-a notat complementara variabilei respective (negată). 

6. În electronica digitală trecerea numerelor din baza 10 în baza 2 se realizează cu ajutorul 

împărţirii cu rest, iar din baza 2 în baza 10 cu ajutorul puterilor lui 2, deci apelând tot la noţiuni 

matematice. 

 De exemplu: 

10010101(2) = 1∙2
7
 + 1∙2

4
 + 1∙2

2
 + 1∙2

0
 = 128 + 16 + 4 + 1 = 149(10) 

 În concluzie, matematica şi electronica sunt strâns legate, prima oferind instrumente, 

formule, modalităţi de rezolvare a problemelor celei de-a doua, adeverind afirmaţia lui Gauss 

conform căreia: „Matematica este regina celorlate ştiinţe.‖ 
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PERMUTĂRI 
 
Elevi: DAN MONICAANDREEA,IUGA ANA-CRISTINA, clasa a XI-a 

Colegiul Național “MihaiEminescu”, București 
Profesor îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

Definiție: Numim permutare de graduln,n N*, o funcție bijectivă :{1,2,…,n}   {1,2,…,n} și 

notată  = (
  

        
  

     

 
    ). 

Mulțimea permutărilor de gradul n se notează Sn. 

Numărul permutărilor de gradul n este     = n! . 

 

Compunerea permutărilor 

Fie       . Produsul    este o permutare de grad n definită prin compunerea permutărilor, adică 

       = (    ) ,       ̅̅ ̅̅ ̅. 

 Produsul permutărilor este asociativ:      =                . 

 

 Permutarea identică e=(
  
  

  
  

 
 
) este element neutru la inmultirea (compunerea)  

 

 permutărilor:              . 

 Orice permutare      are inversa        , astfel încât            . 

 Produsul permutărilor nu este (în general) comutativ. 

 

Puterea unei permutări 

    Sn se definesc inductiv puterile cu exponent întreg :   =e,   = ,    =    si    = 

(    k
,  k   N

*
. 

 

Sunt valabile următoarele reguli de calcul cu puteri: 

 k+p
= k  p

,  k,p  Z,   Sn. 

 kp
=( k

)
p,  k, p   Z,    Sn. 

(  )
-1

=      ,      Sn. 

 

Transpoziții 

Fie i,j  {1,2...n}. Numim transpoziție de grad n o permutare  ij    definită astfel:  

 

 ij(k)={

            
            

           {   }
. Se mai notează ij=(i,j). 
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Propoziție:Înmulțimeapermutărilor de graduln,numărulpermutărilor pare esteegal cu al celorimpare. 

Sunt adevărate următoarele prorietăți: 

 (i,j)=(j,i) 

 (i,j)
-1

=(i,j) 

 (i,j)
2
=e 

Numărul transpozițiilor din Sn este   
 . 

Orice permutare se poate scrie ca un produs de transpoziții. 

 

Inversiuni. Semnul unei permutări 

Fie permutarea   Sn.O pereche de numere naturale (i,j) cu proprietatea 1       se 

numește inversiune a permutării   daca  (i)> (j). Vom nota cu m( ) numărul inversiunilor 

permutării  . 

O permutare   se numește permutare pară (respectiv permutare impară), dacă m( ) este un 

număr par(respectiv impar). 

Numărul sgn    =          se numește signatura sau semnul permutării  .  

 

 sgn(  ={
                            

                               
 

 

Probleme rezolvate 

 

1. Fie  =(
  
  

 
 
),  =(

  
  

 
 
)   S3. Calculați   . 

 

Soluție: (   (1)=   (1))= (3)=3 

(   (2)=   (2))=  (2)=1 

    (3)=   (3))=  (1)=2 

 

Deci   =(
  
  

 
 
). 

2. Se consideră permutarea   S4, =(
  
  

  
  

). Calculați  -1
 si  2006

. 

Soluție:  -1
=(

  
  

  
  

) 

 

 2
=(

  
  

  
  

)×(
  
  

  
  

)=(
  
  

  
  

) 

 

 3
=  2

× =(
  
  

  
  

)×(
  
  

  
  

)=(
  
  

  
  

)=e 

 

Folosind proprietățile puterilor, rezultă: 

 

 2006
=  2004

× 2
=( 3

)
668

× 2
=e

668
× 2

=e× 2
=  =(

  
  

  
  

). 
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3. Fie permutarea  =(
  
  

  
  

  
  

)  S6. 

 

a) Aflați signatura 

m( )=15 

 

b) Rezolvați ecuația   24 x  12=  

 

Înmulțim la stanga cu  24 si la dreapta cu  12 

 

x=  24   12= (
  
  

  
  

  
  

). 

 

 

Probleme propuse 

 

1. Se dau permutările  =(
  
  

   
   

) si  = (
  
  

   
   

) 

 

a) Calculați    si  -1
× -1

 

b) Rezolvați ecuația   =  

c) Scrieți permutarea   sub formă de produs de transpoziții si determinați paritatea ei. 

2. Se consideră permutarea:  =(
  
  

   
   

  
  

)  Determinați valorile lui i si j, astfel 

încât permutarea   să fie pară. 

3. Să se determine i,k S9astfel ca permutarea: 

 =(
  
  

   
   

   
   

 
 
) să fie pară sau permutarea 

 = (
  
  

   
   

   
   

 
 
) sa fie impară. 

4.Câte permutări impare există în mulțimea S5? 
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POVESTEA NUMǍRULUI Π 

 

Turlaş Denis-Teodor 
Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara 
Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

După deprinderea scrierii, oamenii din cele mai vechi timpuri au notat observaţia practică 

privitoare la existenţa unui raport constant între lungimea cercului şi a diametrului sǎu. Astfel, a 

putut fi gǎsitǎ o tǎbliţǎ de cǎrǎmidǎ arsǎ, dezgropatǎ în Câmpia Mesopotamiei, care fusese scrisǎ 

aproximativ prin mileniul al doilea înaintea erei noastre sub forma urmǎtoarei probleme: “Dacǎ 60 

este lungimea cercului, a treia parte din 60 este 20 aceasta este diametrul‖.  

          Printre marile probleme rezolvate în preistorie nu a fost numai aceea a mǎsurǎrii lungimii 

cercului, dar şi alta, mai dificilǎ, aceea a măsurării ariei cercului.  Problema cerea multǎ 

ingeniozitate cǎci conturul suprafeţei fiind o linie curbǎ, stabilirea ariei ei nu se mai încadra în 

metoda de mǎsurare a ariilor de tip pǎtrat sau dreptunghi ori chiar triunghi sau trapez, adicǎ figuri 

mǎrginite de linii drepte.  Metoda primitivǎ de aflare a ariei cercului era sǎ se înlocuiascǎ cercul 

printr-un hexagon, iar aria cercului calculatǎ dupǎ formula A=3r².   

Însǎ în papirusul Rhind şi în unele tǎbliţe ale babilonenilor, ambele scrieri datând din 

mileniul al doilea î. e. n., s-au gǎsit procedee de calculare a ariei cercului care stabileau cu mai 

multǎ exactitate valoarea  raportului dintre lungimea cercului şi diametrul lui. Anume, egiptenii au 

gǎsit π=3,160, iar babilonenii π=3,125.   

      Problema 48 din papirusul Rhind, de la care începe studiul aproximării  numǎrului π, are 

urmǎtorul enunţ generic: “Compararea ariei cercului şi a pǎtratului circumscris”. Sub aceastǎ formǎ 

de comparare a ariei unui cerc cu a unui pǎtrat circumscris lui, astfel ca aria lui sǎ fie egalǎ cu a 

cercului considerat, problema va continua sǎ îi preocupe pe matematicienii din veacurile urmǎtoare, 

sub denumirea de problema cuadraturii cercului şi este o parte componentă a istoriei numǎrului π.   

Hippocrat din Chios a încercat sǎ rezolve problema cuadraturii cercului, demers datorită 

căruia a enunţat una dintre teoremele fundamentale referitoare la cerc: “Cercurile sunt între ele ca 

pǎtratele  diametrilor 

În cartea sa, „Metrica‖, în care se află probleme de inginerie  tratate teoretic, Heron din 

Alexandria, în secolul I, a tratat şi problema aproximării lui π. Heron afirma că dacă Arhimede ar fi 

continuat calculele şi ar fi determinat 4 zecimale exacte, aproximarea ar fi putut fi folosită de 

astronomii greci atât pentru a calcula o „tabelă de coarde‖, cât şi la determinarea razei pământului.  

    Cuadratura cercului a interesat şi matematicienii din Orientul îndepărtat şi mai apropiat, 

dar ei au rezolvat-o mai ales sub formă practică, adică prin aproximare.  

În „Sulpasutra‖, una dintre cele mai vechi cărţi hinduse, scrisă aproximativ în primul 

mileniu  

Înainte de Christos. În ea se găsesc probleme despre transformarea pătratului in cerc şi a cercului în 

pătrat. De exemplu, pentru transformarea cercului în pătrat se aplică următoarea regulă: „Împarte 

diametrul în 15 părţi egale, scoate două şi ceea ce rămîne este latura pătratului". 

Notând cu p latura pătratului şi cu d diametrul cercului, avem:  
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p= d
15

13
, 

de unde rezultă o aproximare: 

π=
225

676
=3,004. 

Dar nu la aceeaşi valoare a lui π se ajungea când trebuia transformat pătratul în cerc. În acest 

caz, din formula indicată pentru calcularea diametrului este: 

d=(
3

12
1


 ) p, 

care conducea la următorul rezultat: 

π=18(3- 22 ) 3,08(85). 

        Ambele valori aproximative ale lui π, fiind mai puţin precise decât aceea stabilită de 

egipteni, ar putea fi o indicaţie că ele au fost găsite înaintea acestora.  

În secolul al V-lea, Aryabhata, unul dintre cei mai mari matematicieni hinduşi, în lucrarea 

„Aryabhativa‖, a considerat π=3,1416, iar cu această valoare a calculat o tablă de sinusuri.  

Despre cunostinţele cunostinţele matematicienilor chinezi în legatură cu numărul π există 

informaţii precise începând numai din secolul al III-lea era noastră, cuprinse în comentariile lui Liu 

Huei asupra celei mai vechi culegeri „Matematica în nouă părţi‖. Liu Huei prezintă o interesantă 

generalizare a metodei lui Arhimede pentru determinarea aproximativă a numărului π: considerând 

un poligon cu 3072 laturi, el a stablit primele 5 zecimale exacte ale numărului π, şi anume 

π=3,14159.  

În secolul al V-lea, astronomul şi matematicianul Tzu Ciun-Ciji a depăşit performanţele lui 

Liu Huei, stabilind primele şase zecimale exacte ale lui π utilizând inegalităţile :  

3,14155926< π<3,1415927. 

  Tzu Ciun-Ciji  a exprimat acest rezultat şi sub formă fracţionară, astfel: 

π=
113

355
=3, 141592. . . 

   Din secolul al VIII-lea, numărul π a început să îi intereseze pe matematicienii şi, mai cu 

seamă, pe astronomii din Orientul Mijlociu care aveau ca limbă comună de exprimare a 

cunoştiinţelor ştiinţifice, limba arabă. Din secolul al IX-lea, după ce ei au luat la cunoştiinţă, prin 

traduceri în limba arabă, de cele mai de seamă scrieri hinduse şi greceşti, au devenit continuatorii 

problemelor matematice care fuseseră cercetate odinioară în geometrie de către greci şi in aritmetică 

de către hinduşi şi au creat, prin sinteza acestor domenii, capitole noi ca acelea ale trigonometriei şi 

algebrei.  Printre problemele care i-au pasionat îndeosebi se află  şi acea a cuadraturii cercului. 

Astfel, Ibn sl-Haitam (965-1039), matematician aparţinînd de şcoala din Cairo, a compus o carte 

despre cuadratura lunulelor. În ea găsim teoremele stabilite de Hippocrat despre cuadratura 

lunulelor precum şi altele mai generale.  

  În tratatul de geometrie, scris prin jurul anului 1220, de Leonard din Pisa sub titlul „Practica 

geomatria‖, în care a fost folosit ca surse de documentare diverse lucrǎri arabe, se arată cum se 

construieşte media proporţionalǎ dintre două segmente cu rigla şi compasul şi totodatǎ se 

restabileşte adevărata identitate a numărului  , precizându-se că valoarea stabilită odinioarã de 
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Arhimede 
7

11
3 este doar o aproximare grosieră. Alături de ea, Leonardo din Pisa, a mai adăugat 

şi expresia de origine hindusǎ 
120

337
 , în plus, aplicând el însuşi procedeul lui Arhimede, tot unui 

poligon cu 96 de laturi a obţinut dubla inegalitate :

5

1
458

1440

9

4
458

1440
 , din care e dedus un raport 

care determină primele trei zecimale exacte ale lui :                   ...1418,3
275

864

3

1
458

1440
  

În anul 1596, Ludolph van Ceulen (1540-1610), cel mai vestit calculator din secolul al XVI-

lea a stabilit primele 20 de zecimale exacte ale lui π . Ele au fost publicate într-o broşură în limba 

olandeză care a fost tradusă în latină de W. Snellius, în 1615.  La acest rezultat a ajuns considerând 

poligoane înscrise şi circumscrise cercului cu  15 2
31

=32,512,254,720 de laturi. Ulterior, ajutat de 

un elev - P. Cornelius, el a reluat calculele pentru poligoane cu 2
61
=4611686018427387904 laturi şi 

a ajuns la primele 35 de zecimle ale numǎrului π, iar acestea au fost publicate în anul 1615, după 

moartea sa. După dorinţa exprimată încă din timpul vieţii, pe piatra sa funerară din Leyda au fost 

gravate primele 20 de zecimale ale lui π.   

Admiraţia matematicienilor contemporani pentru performanţa dovedită de el s-a arătat prin 

faptul că  multă vreme după moarte, numărul π a purtat numele de ―numărul lui Ludolph‖.   

Un alt mare matematician, care nu a rămas indiferent la determinarea unor aproximaţii ale 

numărului π a fost Leonhard Euler (1707-1783), care a considerat numărul π ca limită a unor şiruri 

infinite convergente de poligoane înscrise şi circumscrise unui cerc care au toate acelaşi perimetru, 

de aceea, metoda folosită de el a fost numită metoda izoperimetrelor. Bazânduse pe ea, el a 

demonstrat următoarea teoremă: “Dacă an şi bn sunt razele cercurilor înscrise, respectiv 

circumscrise, unui poligon regulat cu 2
n
 laturi, dar de acelaşi perimetru P, există relaţiile:   

a2n = ,
2

nn ba 
    b2n  = 

2

)( nnn bab 
 = nnba2 ‖ 

     Este evident că oricare ar fi numărul n al laturilor poligoanelor înscrise rămâne mai mică 

decât P, care este depăşit de lungimea cercului circumscris, deci:  

2 πa2n < P < 2 πb2n, 

 Inegalităţile devenind egalităţi, trecând la limită pentru n  , caz în care, din fiecare 

dintre aceste două egalităţi se poate deduce valoarea lui π, iar calculele care conduc la determinarea 

valorii numărului π pot fi efectuate algebric, sau prin metode trigonometrice.    

  Apariţia calculatoarelor numerice în secolul al XX-lea au avut ca rezultat îmbunătăţirea 

aproximărilor lui π. John von Neumann a utilizat calculatorul ENIAC pentru a calcula 2037 de 

zecimale ale lui π în 1949, calcul care a durat 70 de ore. Alte mii de zecimale s-au obţinut în 

următoarele decenii şi milionul de cifre a fost depăşit în 1973. Progresele nu s-au datorat doar 

hardware-ului mai rapid, ci şi apariţiei unor noi algoritmi. Una dintre cele mai semnificative 

realizări a fost descoperirea transformatei Fourier rapide în anii 1960, algoritm ce permite 

calculatoarelor să efectueze rapid operaţiuni aritmetice pe numere extrem de mari. 

  La începutul secolului al XX-lea, matematicianul indian Srinivasa Ramanujan a descoperit 

multe noi formule pentru π, unele remarcabile pentru eleganţa şi profunzimea lor matematică. Una 

dintre formulele sale este seria: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
http://ro.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformata_Fourier_rapid%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan
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şi cea similară găsită de fraţii Ciudnovski în 1987, 

 

care dau 14 cifre zecimale cu fiecare termen. Fraţii Ciudnovski au folosit această formulă pentru a 

stabili câteva recorduri de calcul al lui π spre sfârşitul anilor 1980, inclusiv primul calcul cu peste 

un miliard de cifre zecimale în anul 1989. Această formulă este preferată pentru software-ul de 

calcul al lui π ce rulează pe calculatoarele personale, diferită de cele folosite de supercalculatoarele 

care au stabilit recorduri moderne. 

Actualmente, cu ajutorul calculatoarelor, numărului π i se pot determina cu precizie primele 

64 de miliarde de zecimale. 

Numărul π, constanta cercului sau numărul lui Ludolph sunt denumirile date de-a lungul 

timpului acestei fracţii zecimale infinite, care a atras atenţia multor matematicieni, a generat 

controverse, teorii, probleme de natură teoretică şi practică, datorită rezolvării cărora matematica a 

progresat mult ca ştiinţă. 

Cea mai presantă întrebare deschisă legată de π este dacă el reprezintă un număr obişnuit - 

adică dacă orice bloc de cifre ce apare în π la fel de des ca în cazul unui număr generat „aleator‖, iar 

dacă răspunsul se demonstrează a fi afirmativ, atunci următoarea întrebare ar fi dacă în orice bază 

întreagă de numeraţie, nu doar în baza 10 se întâmplă acest lucru. 

 Actualmente nu se cunosc încă toate proprietăţile numărului π, care rămâne un mister 

pentru viitoarele generaţii de matematicieni. 
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PROBLEME DE GEOMETRIE TRATATE 

VECTORIAL 
 

ElevI: Mihail Alexandru Mircea, Dinu Ionuț ,clasa a IX-a 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ Bucureşti 
Profesor îndrumător : Săvulescu Dumitru 
 

 
Linia mijlocie a unui triunghi este paralelă 

cu a treia latură şi are lungimea egală cu jumătate 

din lungimea acesteia. 

Soluţie: ADAEDE   (rel. Chasles)  

  BC
2

1
ABAC

2

1
DE  , deci DE║BC şi BC

2

1
DE  . 

 Linia mijlocie a unui trapez este paralelă 

cu bazele şi are lungimea egală cu semisuma lungimilor bazelor. 

 Medianele unui triunghi sunt concurente. 

Soluţie. Fie D, E, F, mijloacele laturilor (BC), (CA), (AB) şi BEAD = {G}. Avem 

GMGD2GCGB  , GNGE2GAGC  . Dar GBMC, GCNA vor fi paralelograme (diagonalele se 

înjumătăţesc) şi deci CNGA , CMGB , deci 

CGCMCNGBGA  , deci G aparţine 

mediatoarei laturii (AB), deci G este unicul 

punct de intersecţie a celor 3 mediane. Din 

DG2MGGA    2
GD

GA
 , adică G se află la 

3

1
 

din mediană faţă de bază şi 
3

2
 din mediană faţă 

de vârful corespunzător. 

(Teorema lui Menelaus) Fie triunghiul ABC şi M(AB), N(BC), PAC. Dacă M, N, P 

sunt coliniare, atunci 1
PA

PC

NC

NB

MB

MA
  . 

  Soluţie:  

Notăm r
PA

PC
,q

NC

NB
,p

MB

MA
 .  

Dar 
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BA
1p

1
BA

MBAM

MB
BA

AB

MB
BM 





  şi BC

1q

q
BC

BC

NB
BN 


 .  

Apoi 

BP=BA+AP=  BABC
r1

1
BAAC

AC

AP
BA 


  BA

r1

r
BC

r1

1
BP 





 ;  

Analog, BA
p

BC
q

q
BMBNMN 







1

1

1
.  

BA
1p

1

r1

r
BC

r1

1
BMBPMP 
















 . Dar MN ║MP   

 
1pr

r1

1q

r1q









 şi dacă efectuăm calculele 

 pqr = 1 1
PA

PC
.

NC

NB
.

MB

MA
 . 

 (Reciproca teoremei lui Menelaus) Dacă M, N, P, sunt situate pe dreptele AB, AC, BC şi 

1
PA

PC

NC

NB

MB

MA
   M, N, P sunt coliniare. 

Soluţie: Fie 
pq

1

PA

PC
,q

NC

NB
,p

MB

MA
 . Dar analog ca la T. Menelaus directă avem AB

1p

1
BM 


 , 

pq

q
NB  şi CB

1q

q
NB


 . Apoi BMBPMP   (1) şi  AC

AC

AP
BAAPBABP   BABC

pq

1
1

1
BA 



 , deci 

BA
1pq

1
BC

1pq

pq
BP 





    BMBPMP  

 
  

BA
pqpq

qp
BC

pq

pq
BA

pq
BA

pq
BC

pq

pq
















 11

1

11

1

1

1

1
. Mai observăm că   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑  ⃑

 
1

1






pq

qp
   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ceea ce arată că M, N, P sunt coliniare. 

 (Teorema lui Ceva) În ABC, fie M, N, P pe laturile (BC), (CA), (AB). Dacă AM, BN, CP 

sunt concurente, atunci 1
PB

PA

NA

NC

MA

MB
 .  

Soluţie: Notăm p
PB

PA
 , q

MC

MB
 , r

NA

NC
 . Dar pentru orice punct DAM, xR astfel încât 

AMxAD   şi analog y,tR astfel 

încât BNyBE  , CPtCF  . Apoi 

BNyABAE  , CPtACAF  . 

Dar, prin ipoteză, AM, BN, CP 

concurente, deci x0,y0,t0 astfel ca 
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D = E = F, adică AFAEAD  .Apoi AC
q

q
AB

q
AM 







11

1
, AC

r
ABBN

1

1


 , 

AB
p

p
ACAPACCP 




1
 şi din AFAEAD  x0 AM =  ⃑⃑⃑⃑  ⃑+y0  ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ +t0  ⃑⃑⃑⃑  ⃑deci 














AC

1q

q
AB

1q

1
x0   ACtAB

p

t
0

0 1
1




. Dar AB  şi AC  sunt vectori coliniari şi atunci: 0
0 y1
1q

x



; 

1r

y

1q

qx 00





; 

1p

t

1q

x 00





; 0

0 t1
1q

qx



; eliminăm x0, y0, t0 între ecuaţiile sistemului  pqr = 1. 

 (Reciproca Teoremei lui Ceva). Fie ABC şi punctele M(BC), N(AC), P(AB). Dacă 

1
PB

PA

NA

NC

MC

MB
 , atunci dreptele AM, BN, CP sunt concurente. 

Soluţie: La fel ca la demonstraţia teoremei directe, notăm p
PB

PA
 , q

MC

MB
 , r

NA

NC
 , şi avem 

relaţia pqr = 1. Se procedează analog ca la teorema lui Ceva directă şi se obţine D = E = F şi acelaşi 

sistem de 4 ecuaţii. 

Din primele 3 ecuaţii eliminăm x0, y0, t0 care verifică şi ultima ecuaţie, deci AM, BN, CP sunt 

concurente. 

 

 PROBLEME PROPUSE 

1) Să se demonstreze vectorial Teorema lui Pitagora şi reciproca. 

2) Să se demonstreze vectorial Teorema catetei: Într-un triunghi dreptunghic ABC, m(A) = 90 şi 

D proiecţia lui A pe BC are loc relaţia AC
2
 = BCCD. 

3) Să se demonstreze vectorial Reciproca teoremei catetei: Dacă în triunghiul ABC are loc relaţia 

AC
2
 = BCCD, unde D este proiecţia lui A pe BC, atunci m(A) = 90.  

4) Să se demonstreze vectorial Teorema înălţimii: Într-un triunghi dreptunghic ABC, m(A) = 90 

şi D proiecţia lui A pe BC, are loc relaţia AD
2
 = BDCD. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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2.Burtea Marius, Burtea Georgeta – Matematică TC+CD Manual pentru clasa a IX-a ,Editura 
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RAPOARTE ŞI PROPORŢII CU TEMA DEDICATĂ 

SĂRBĂTORILOR PASCALE 
   

Numele şi prenumele elevului: Ion Laura  
Şcoala: Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti  
Profesor îndrumător:Ivănuş Nicolae  

  

 

Am învăţat la ora de matematică ca raportul a două numere a şi b,unde numărul b este nenul, 

este numărul 
a

b
.Vom numi numerele  a şi   b termenii raportului. Rapoartele au o deosebită 

importanţă practică, în viaţa de zi cu zi folosim următoarele rapoarte: 

- Raportul procentul(un raport de forma 
100

p
); 

- Scara unei hărţi( raportul dintre distanţa pe hartă şi distanţa reală); 

- Titlul unui aliaj( raportul dintre masa metalului preţios şi masa aliajului); 

- Concentraţia unei soluţii(raportul dintre masa substanţei care se dizolvă şi masa 

soluţiei). 

O pereche de rapoarte egale se numeşte proporţie. În general, vom nota o proporţie  astfel: 

a c

b d

 , unde 0, db . Observăm că o proporţie are 4 termeni. Termenii a şi d se numesc extremi 

,iar b şi c mezi. În orice proporţie, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor (proprietatea 

fundamentală  a proporţiei). 

Pentru a afla termenul necunoscut dintr-o proporţie se înmulţesc termenii cunoscuţi aflaţi pe 

aceeaşi diagonală şi se împarte totul la  termenul cunoscut de pe diagonala termenului necunoscut. 

Cu termenii unei proporţii se pot obţine alte proporţii, numite proporţii derivate cu aceiaşi 

termeni. Putem: 

- schimba mezii sau extremii între ei; 

- inversa rapoartele. 

  Putem obţine proporţii derivate alţi termeni: 

- înmulţind ambii termeni ai primului raport cu un număr k, diferit de 0; 

- înmulţind numărătorii cu număr k,diferit de 0; 

- înmulţind numitorii cu număr k,diferit de 0; 

- adunând la numărători numitorii şi lăsând  numitorii neschimbaţi; 

- adunând la numitori numaratorii şi lăsând  numărătorii neschimbaţi; 

- scazând numitorii din numărători şi lăsând numitorii neschimbaţi; 
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- scăzând numărătorii din numitori şi lăsând numărătorii neschimbaţi; 

- adunând numărătorul şi numitorul primului raport la numărătorul şi numitorul celui 

de-al doilea raport; 

- scăzând numărătorul şi numitorul celui de al doilea raport din numărătorul şi 

numitorul primului raport. 

 În continuare voi prezenta câteva probleme cu tema dedicată Sărbătorilor Pascale: 

1. Într-un coş sunt ouă vopsite: 20 ouă roşii, 12 ouă albastre şi 4 ouă galbene. 

a) Reprezentaţi printr-o diagramă circulară datelor din problemă; 

b) Se alege un ou la întâmplare. Aflaţi probabilitatea ca oul ales să nu fie galben; 

2. Pentru trei cozonaci mama a pregătit: 3 kg de făină, 28 de gălbenuşuri de ou şi 2,5 l de 

lapte. 

a) Din ce cantitate de grâu s-au obţinut cele 3 kg de făină, ştiind că pierderile sunt de 30%? 

b) Care sunt cantităţile corespunzătoare pentru un cozonac? 

3. Bunica și mama ar face curățenia de sărbători în 7 ore. Au început la ora 10, iar la ora 11 

a venit şi Maria,care s-a oferit să le ajute lucrând la fel de repede. La ce oră vor termina curăţenia, 

ştiind că Maria lucrează la fel de repede? 

4. Un iepure merge cu viteza de 15 km pe oră şi parcurge un deal în 2 ore. Ionuţ merge cu 5 

km/oră. În cât timp va parcurge Ionuţ aceeaşi distanţă? 

5. O cofetărie produce cozonaci de trei tipuri: cu stafide, cu nucă şi cu rahat, în cantităţi 

direct proporţionale cu numărul de litere din ingredientele de mai sus. În total sunt 80 de cozonaci. 

Câţi cozonaci sunt de fiecare fel. 

Bibliografie: 

1.Udrea, T., Niţescu, D., Manual de matematică pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 2011, Bucureşti; 

2.Sămărăndoiu,S., Perianu,M.,Matematică pentru clasa a VI-a, Editura Art, 2015, Bucureşti. 
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POVESTE DE DEMULT 
 

Rotariu Florina - clasa a IX-a 

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

 În vremuri străvechi şi demult apuse, Lordul Roland, aflat în război cu vecinul său, Lordul 

Archibald, a fost atacat pe neaşteptate de acesta. În mare grabă, Roland a scos din tezaur 100000 

galbeni şi a construit o armată formată din diferite creaturi.  

Astfel, armata sa număra 100 sulițași, de două ori mai mulți arcași, cavalerii (în număr egal cu 

îngerii) erau de două ori mai puţini decât sulițașii şi, în plus, a mai chemat 60 grifoni (creaturi 

fioroase înaripate). 

 Cei 10000 de galbeni i-au ajuns pentru a plăti 

această armată (dar nu i-a mai rămas nici un galben). 

  Astfel, sumele primite de fiecare sulițaș, arcaș, 

grifon, cavaler şi înger sunt numere naturale direct 

proporționale cu primele 5 numere prime (în ordine 

crescătoare). 

Cerința 1  

Câte creaturi număra armata lui Roland? 

 Soluție:  

 Armata număra 100 sulițași, 200 arcași, 50 cavaleri, 50 

îngeri, 60 grifoni şi în total avem 460 creaturi. 

Cerința 2 . Cu câte monezi de aur a fost plătită fiecare creatură?  

Indicați răspunsul sub forma (s, a, g, c, i) . 

Soluție. Notând cu s, a, g, c, i sumele de bani primite de fiecare sulițaș, arcaș, grifon, cavaler, 

respective înger şi avem: 

s/2 = a/3 = g/5 = c/7 = i/11 = k monezi de aur, de 

unde obţinem: 

 s = 2k, a = 3k, g = 5k, c = 7k, i = 11k   

Ținem cont de numărul creaturilor de fiecare tip 

și obținem ecuația:  

200k + 600k + 300k + 350k + 550k = 100000  

de unde avem 2000k = 100000  şi k = 50 galbeni.  

Deci s = 100, a =150, g = 250, c = 350, i = 550.  

 

Grifonul a fost în mitologia greacă un monstru 

înaripat cu trup de leu, cu cap și aripi de vultur, 

consacrat zeului Apollo.  

Se credea că locuiește în ținutul hyperboreienilor şi păzea aurul nordic împotriva arimaspilor. Într-o 

altă legendă, grifonii sunt considerați paznicii lui Zeus. 
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SIMBOLISTICA NUMERELOR 
 

Nume elev: Costache Vlad Ștefan ,  

Colegiul Spiru-Haret Ploiești 
Profesor îndrumator: Popovici Anca 

 

Ce este cifra? 

 
Cifra este un simbol grafic folosit pentru scrierea numerelor; Putem afirma că este 

impropriu deoarecre termenul cifră este folosit destul de des ca sinonim pentru număr. 

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. 

Clasificarea cifrelor 

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). 

Originea cifrelor arabe. 

Cifrele arabe folosite astăzi în întreaga lume, pentru scrierea numerelor, au provenit, inițial, nu din 

Arabia, așa cum sugerează denumirea, ci din India. Cu 3000 de ani i.Hr., locuitorii din Valea 

Indului foloseau un sistem zecimal bazat pe aceste cifre. În Europa au ajuns abia in secolul al IX-lea 

d.Hr., prin intermediul scrierilor arabe și al musulmanilor care au ocupat Spania, și au prins tot mai 

mult teren odată cu inventarea tiparului, în secolul al XV-lea. 

Originea cuvântului  ―cifră‖ trebuie căutată în  cuvantul arab ―sifr‖, care înseamnă ―zero‖, 

contaminat cu latinescul ―cifra‖. ―Sifr‖ este, la rândul lui, un calc lingvistic (o copiere a 

unui  cuvânt dintr-o alta limbă, păstrându-i-se structura si traducându-se elementele componente) 

după cuvântul sanscrit ―sunya‖ (―zero‖). ―Zero‖ este invenția cea mai importantă a sistemului de 

cifre arab (via India, unde era notat cu un punct, un cerc sau un oval, având o valoare sacră), dar 

termenul (―sifr‖) a ajuns, în timp, să desemneze totalitatea cifrelor. Deși simbolul ―zero‖ este 

atribuit arabilor, se pare că și mayasii il foloseau, chiar cu o sută de ani mai devreme, dar fară a 

avea șansa de a se răspândi în întreaga lume. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Semiotic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
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Dovezi ale scrierii lui ―zero‖ (sub formă de punct sau cerc), in structura numerelor, s-au 

descoperit pe teritoriul actual al Cambodgiei si in Sumatra, ambele datând din secolul al VII-lea, 

adică dintr-o perioadă în care schimburile comerciale cu India erau intense. 

 

Simbolistica numerelor. 

 arabe,aceste algoritme sunt folosite pentru a le diferentia de algoritmele romane(1 roman,2 

roman,etc.) 

Arabii au popularizat aceste algoritme,dar originea lor este foarte veche,acum foarte mult timp se 

foloseau pentru a numara si pentru afaceri comerciale 

Te-ai intrebat vreodata de ce 1 este *unu*,2 este *doi*,3 este *trei* si asa mai departe? 

Care este logica existenta in acest algoritm arabic? 

Usor,foarte usor. 

Iata! 

  

 

Forma cifrelor arabe nu a fost aleasă întâmplător! Au fost concepute după o anumită 
logică, dar mai ales s-a tinut cont de ușurința scrierii lor și de faptul că trebuie să fie ținute 
minte și recunoscute ușor. 
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SIMETRIA ȘI APLICAȚIILE EI 
 

Elev Păunoiu Mihai , clasa a X- a 
Prof. îndrumător Adrian Stan, 
Liceul Tehnologic „Costin Nenitescu”, Buzău 
 
        Termenul de simetrie provine din cuvintele  grecești  „sym” –drept  și „metria” – măsură  ceea 
ce semnifică “aceeași măsură”, grecii asociind noțiunii,  înțelesul de bine proporționat, altfel spus,  
o concordanță  a părților unui obiect care se încadrează într-un tot unitar, dându-i ordine și 
frumusețe. 
Simetria reprezintă legătura dintre știință și arte, arhitectură, pictură,  dar și dintre matematică și 
psihologie.  
        În sec VI, î.e.n, filozoful Anaximandru asocia Pământului și Universului, proprietăți de 
simetrie.  
        Mari filozofi ca Platon (427- 348 î.e.n) sau Aristotel (384-322 î.e.n)  
asociau noțiunii de simetrie, conceptul de frumesețe.  
Marele arhitect și inginer roman Vitruvius  (cca 70 – 25 î.e.n)  în cartea 
sa    “De architectura”  prezintă foarte multe planuri de construcții, sau 
de diverse mașinării dar și conceptul  proporției  de aur , care  l- a 
inspirat pe Leonardo da Vinci dar și pe alți mari artiști în artă sau 
arhitectură.  
           Desenul  alăturat,  realizat de  Leonardo da Vinci, „Omul 
vitruvian”, sau ” omul perfect “ în 1490  reprezintă  etalonul  
perfecțiunii pentru proporțiile trupului uman deoarece, desenul are la 
bază corelațiile dintre proporțiile trupului uman și geometrie , 
evidențiindu-se aici proporția de aur descrisă de Vitruvius în volumul al 
treilea al cărții sale.  
 
          Pitagora este cel care,  plecând de la studiul pentagonului regulat obține numărul de aur 

1 5
1,618

2



   iar  pentagonului stelat (pentagrama lui Pitagora )îi asociază  simboluri umane. 

Astfel, numărul 5 reprezenta numărul perfect al omului, deoarece omul are 5 simțuri, 5 degete iar 
înălțimea și lățimea sunt alcătuite din cinci părți.  
 
          Matematic, noțiunea de simetrie apare la sfârșitul sec. al 18 –lea 
în lucrările matematicianului Hermann Weyl (1885 - 1955).  Ca și 
izometrie , simetria este  o transformare a unui plan care lasă 
neschimbate forma sau mărimea obiectului, așa numita invarianță în 
raport cu unele transformări.  
Această transformare geometrică  , duce un punct în alt punct, o 
dreaptă în altă dreaptă, un plan în alt plan, o figură sau corp în altă 
figură sau corp.  
Acest concept este utilizat în geometrie pentru descrierea formelor geometrice , acestea având 
două mari tipuri de simetrie și anume, simetria axială sau de reflexie și simetria de rotație. 
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           Simetria axială este cea prin care o figură geometrică se poate 
împărți în două părți cu ajutorul unei drepte și în jurul căreia una dintre 
părți se poate  roti  astfel încât să se suprapună perfect peste cealaltă.  E ca 
și cum am întoarce paginile unei cărți iar cele două obiecte se suprapun 
identic unul peste celălalt, altfel spus, vorbim de o reflexie  sau de o imagine 
reciprocă în oglindă.  
        
 

                                         
    
          Simetria de rotație presupune ca un obiect să se poată roti în jurul 
unui punct  cu o rotație completă și să se obțină obiectul inițial prin 
suprapunere perfectă.  
De exemplu, la triunghiul echilateral dacă îl rotim în jurul centrului 
triunghiului cu un unghi de 1200, 2400,  și 3600 se obține același triunghi prin  
trei simetrii de rotație;  
 
Simetriile ca simboluri le întâlnim în cultura și simbolistica multor civilizații. 
 
Cele trei simetrii de rotație ale triunghiului echilateral  simbolizează deplina egalitate a 
elementelor unei triade (nașterea, viața, moartea;  corpul, sufletul, spiritul; tatăl, mama, copilul), 
numărul 3 fiind considerat și număr cosmic. 
 
Pătratul  este un simbol pozitiv datorat formei sale perfect 
simetrice. Cele patru laturi ale sale simbolizează anotimpurile și  
punctele cardinale sau stabilitatea și echilibrul activ al 
elementelor.  
 

 

 
Simbolul  taoist  Ying și Yang  reprezintă interacțiunea forțelor antagoniste din  

univers, dintre partea negativă, cea neagră, întunericul și partea pozitivă, cea albă, 

lumina.  

 

Yin și Yang simbolizează forțele cosmice primare. Yin este energia receptivă, pasivă, rece, 

femininul. Yang este masculinitatea, mișcarea, forță și căldură. Intunericul si lumina reprezinta 

cunoaștere și ignoranță.  Spiritual, cele două forțe ajută la menținerea echilibrului între lucrurile 

contrare și implică unitate personală și globală. Cele două configurații 

geometrice au aceeași arie.  

 
Acest simbol  numit  „ floarea vieții “ reprezinta modelele de creație ce au 
ieșit din Marele Vid . Totul vine de la Creator. Pe măsură ce  continuă 
expansiunea Creației, apar inele de interconectare . Acest simbol se 
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regăsește în toate culturile de pe planetă iar variații ale acestuia au fost folosite pentru a 
reprezenta ecuatii care definesc matematica, muzica , religia, teoriile evolutioniste si medicina . 

 
Semnul zodiacal gemeni, are o simetrie axială și sugerează 
dualitatea contrariilor, cum ar fi: negrul și albul, viața și 
moartea, binele și răul, negativul și pozitivul, masculinul și 
femininul. Fiind un simbol reprezentat imbinat, el poate 
semnifica și dublarea puterii atinse prin unitate. 
Acest simbol poate  fi caracteristic pentru intelectuali, 

pentru cei cu caractere puternice , pentru cei comunicativi. 
             
        Simbol modern al reciclării perpetue a materialelor refolosibile,  a fost ales în 
scopul de a reprezenta necesitatea  de combatere a poluării și protejării 
resurselor globale.  În reprezentarea simbolistică, cele trei simetrii de rotație 
sugerează cele trei componente ale reciclării: recuperare, recondiționare, 
refolosire. 
 
În matematică întâlnim noțiunea de simetrie la următoarele concepte:  
1. O relație binară R  definită pe mulțimea M, :R M M , spunem că este simetrică dacă  este 
îndeplinită proprietatea xRy yRx , pentru orice x, y din M. Exemple de relații binare simetrice 

sunt: relația de egalitate în , de congruență, de paralelism,  de perpendicularitate, etc.  
2. În algebră mai putem vorbi despre matrici simetrice , funcții simetrice, polinoame simetrice;  

3.  Fiind dat un punct  fix în plan (în 2  ) sau în spațiu ( 3 ),  atunci, dacă pentru orice punct  P din 

plan (respectiv spațiu)  facem să-i corespundă  punctul  PI   astfel încât , , IP O P să fie coliniare  și 
IPO OP , vorbim de simetrie de centru O sau de simetrie centrală, definită prin funcția  S0 :   P   

  P   ,   
  ( ) I

Os P P .   

Compunerea a două simetrii centrale ne dă o translație;  în general, compunerea unui număr par 
de simetrii centrale este o translație și compunerea de  un număr impar de simetrii este o simetrie 
centrală, formând grupuri în raport cu compunerea lor.                    

 
 
4.  Fiind dată o dreaptă  d, în plan sau în spațiu, atunci, se numește 
simetrie axială de dreaptă d , transformarea S0 :   P     P   ,     

( ) I

ds P P , care face ca fiecărui punct P din plan să-i corespundă 

punctul  PI din plan pentru care dreapta d este mediatoarea 

segmentului     IPP   .  Dacă ( )dP d s P P   . 

  
5. Simetria apare și în combinatorică la triunghiul lui Pascal, mai precis, la determinarea 

coeficienților binomiali în cadrul dezvoltării binomului ( )na b .  
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   0( ) 1a b   

   1( )a b a b    

   2 2 2( ) 2a b a ab b     

   3 3 2 2 3( ) 3 3a b a a b ab b      

   4 4 3 2 2 3 4( ) 4 6 4a b a a b a b ab b      , etc. 

6. Funcțiile trigonometrice prezintă simetrii: 
Funcția sinus ca funcție impară este simetrică față originea sistemului de axe XoY iar funcția 
cosinus este simetrică față de axa oy ca funcție pară.  

           
7.  Funcțiile putere cu exponent par sunt simetrice față de axa Oy ca și funcții pare iar funcțiile 
putere cu exponent impar sunt simetrice față de originea sistemului de axe XOY, ca și funcții 
impare.  
8. Funcția modul are graficul simetric față de axa Oy.  
9. Funcția exponențială are graficul simetric față de funcția logaritmică în raport cu prima 
bisectoare. 
10. Funcțiile putere  și cele iraționale  de același ordin , au graficele  simetrice  între ele , față de 
prima bisectoare.  
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           În 2011, cercetătorul israelian Daniel Schechtman a primit 
premiul Nobel pentru chimie  datorită descoperirii  
quasicristalelor , structuri minerale formate din aluminiu, cupru și 
fier care formează o configurație geometrică  simetrică de ordin 
5. Reprezentarea plană este asemănătoare ca aspect cu 
mozaicurile arăbești.  Ca și proprietăți fizice, aceste semicristale 
datorită rezistenței lor mari sunt folosite în aeronautică și în 
industria spațială. Rezistă la coroziune și la oxidare și sunt bune 
izolatoare termice. 
 
         Cea mai cunoscută formă de simetrie este simetria  bilaterală ce caracterizează regnul animal 
și care s-a dezvoltat de-a lungul întregii evoluții biologice încă de acum 500 milioane de ani.  În 
biologie, simetria reprezintă repetarea ordonată a părților unui animal sau plantă.  
Corpul uman are ca axă de simetrie, coloana vertebrală, care-i conferă o simetrie bilaterală.  
Fără studiul matematic al simetriei, oamenii de știință nu ar fi putut determina niciodată structura 
virusurilor  sau a moleculelor și mai ales a structurii ADN.  

                                  
 
 
         În natură, simetria reprezintă unul din cele mai importante concepte ale frumuseții.  
Simetria în natură  o găsim în structura fulgului de zăpadă care prezintă o simetrie de reflexie 
precum și o simetrie de rotație, căci aceștia pot fi rotiți cu anumite unghiuri în jurul unei axe 
perpendiculare pe planul lor,  rămânând la fel.  
Fiecare fulg are 6 colțuri și la orice rotație a lor cu un unghi de 600   se obține aceeași formă.  
 

                         
 
De asemenea, florile, în special margaretele, crizantemele, floarea soarelui prezintă simetrii de 
rotație.  
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         În chimie, simetria reprezintă proprietățile organizării regulate a atomilor în molecule sau 
cristale.  
Studiul proprietăților de simetrie ale atomilor și moleculelor este legat de studiul matematic al 
grupurilor de simetrii.  
         În fizică, simetria reprezintă un concept de echilibru, definit prin legi fundamentale și care  
generează conceptul de   „ invarianță ” , de exemplu față de schimbarea sistemului de referință a 
axelor de coordonate.  
      Simetria și asimetria apar în rezultatele cercetărilor legate de : 

- informatica medicală, care ajută la stabilirea diagnosticelor; 
- în genetică, la codul ADN care este descris cu ajutorul simetriilor, a numerelor Fibonacci și 

a „solidelor platonice “.  
- în neurologie  și psihologie unde se consider că asimetria feței e legată de un anumit nivel 

de dezvoltare al creierului; 
- în cercetări militare; 
- în probleme de calcul economic și financiar; 
- în lingvistica matematică; 

 
        În muzică, apar ritmurile simetrice adică intervale muzicale simetrice. Repetarea în mod 
regulat a unor părți din compoziția muzicală reprezintă chiar esența simetriei.   
        Mari compozitori ca Mozart (1756- 1791) sau Bach (1685 - 1750)  s-au procupat de 
introducerea proprietăților simetriei în cadrul operelor lor.  

 
         
Noțiunea de simetrie se regăsește și în logică, unde intervin operatorii logici simetrici, 
 „și - ˄” , „sau - ˅”,   „dacă și numai dacă  -  „  .  
 
Literele prezintă simetrii la reflexia lor în oglindă.  

                     E C             

 
        În estetică, simetria degajă o stare de siguranță și confort, de frumusețe și ordine.  
Unul dintre esteticienii care s-au aplecat asupra studierii  simetriilor  a fost Matila Ghyka (1881-
1965) care a publicat la Paris, în 1926 un tratat de estetică. El era fiul Mariei Ghyka, nepoata 
ultimului domnitor al Moldovei, Grigore al V-lea Ghika. El a fost adoptat de fratele vitreg al mamei 
sale, după ce părinții săi s-au despărțit.  
        Matila Ghyka, pe lângă faptul că a fost și scriitor, istoric, inginer, diplomat, matematician a 
fost preocupat și de studiul esteticii și de felul cum intervine matematica în natură și în lucrările de 
artă. Astfel, operele de artă ar trebui să urmeze un model  matematic, să conțină elemente care să 
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se supună  unor reguli matematice sau să fie descrise ca și natura printr-o serie de particularități 
care să aibă la bază concepte matematice.  
         În 1927, scoate cartea “Estetica proporțiilor”  la Editura Gallimard din Paris, fiind prima carte 
tipărită de un român la celebra editură (apoi scoate cartea „Numărul de aur”, tot la aceeași 
editură.) 
În 1939 pune bazele revistei  „Simetria”  la București.  Salvador Dali se împrietenește cu Ghyka în 
1947 la Los Angeles și în urma colaborării cu acesta, creează pictura „Leda Atomică”, urmând 
indicațiile lui Ghyka în obținerea unor proporții ideale pentru tabloul său.  
       Arhitectul francez  Le Corbusier care a proiectat  clădirea Secretariatului  ONU din New York  a 
stabilit  raportul dintre înălțimea și lățimea clădirii  după valoarea numărului de aur,  în urma 
colaborării cu  Ghyka.  
 

                         
 
           Oamenii rămân neschimbați doar la două transformări de simetrie. Una este cea identică, 
aceasta lăsând totul așa cum este . A doua, este cea de reflexie față de un plan vertical. 
           Unul dintre cei mai cunoscuți artiști care au folosit simetriile , este M.C. Esher (1898-1972) 
care a avut o obsesie de a realiza desene conținând simetrii de translație.  

                       
    

Câteva probleme în care intervin simetriile:  

   1.    Avem un pătrat de tipul 3x3 format din  9 pătrățele pe care vrem să-l colorăm cu o singură 
culoare astfel, doar patru pătrățele  sau cinci pătrățele să colorăm în negru de fiecare dată.  
În care din cele două situații vom obține mai multe variante de pătrate colorate, în cea  cu patru 

pătrățele colorate sau în cea cu cinci? 
                                                                                 
 
Răspuns. 
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Dacă s-ar cere să se coloreze un singur pătrățel am obține 1

9C  9  variante de pătrate colorate, 

ceea ce coincide cu situația când s-ar cere ca 8 pătrățele să fie colorate; 
Dacă s-ar cere să se coloreze două pătrățele , atunci, la fiecare din cele  9 variante cu un singur 
pătrățel colorat  s-ar mai adăuga 8 variante unde se colorează un pătrățel, așadar, în total 

  2

99 8 : 2 36 C  variante. Aceasta coincide cu situația când s-ar cere să fie colorate 7 pătrățele.  

Dacă s-ar cere trei pătrățele colorate atunci la cele 72 de variante cu două pătrățele colorate se 
mai adaugă la fiecare 7 variante în care se mai colorează încă un pătrățel, în total 

  3

99 8 7 : 6 84 C  . Acestea coincid cu situația când s-ar cere ca 6 pătrățele să fie colorate. 

Așadar, când avem de colorat patru pătrățele se obțin   4

99 8 7 6 : 24 126 C   variante , care 

coincid cu variantele obținute dacă s-ar cere să colorăm cinci pătrățele.  
 

Număr de pătrățele care se cer a fi colorate Număr de variante  de pătrate colorate 

1 1

9C  9 variante de pătrate 

2   2

99 8 : 2 36 C   

3   3

99 8 7 : 6 84 C   

4   4

99 8 7 6 : 24 126 C   

5   5

99 8 7 6 : 24 126 C   

6   6

99 8 7 : 6 84 C   

7   7

99 8 : 2 36 C   

8 8

9C  9 

9 9

9C  1.   pătratul însuși 

Altfel, problema poate fi rezolvată cu ajutorului simetriilor.  
Astfel, observăm  că atunci când colorăm patru pătrățele rămân 5 necolorate iar când colorăm 
cinci, rămân patru necolorate.  Simetria dintre cele două situații de colorare a pătratului ne duce la 
ideea că există același număr de variante posibile de colorare cu o singură culoare .  

 

   2.   Doi copii au cumpărat o tabletă de ciocolată alcătuită din 6x9 bucățele egale.  Ei convin 

să rupă pe rând, fiecare, o bară  alcătuită dintr-un rând de bucățele. Cum trebuie să rupă 

prima bară, cel care începe , astfel încât să își asigure mai multe bucățele decât cel de-al doilea 

? 

Răspuns. 

Dacă primul va rupe bara cu 9 bucățele, și cel de-al doilea va proceda la fel prin urmare, la sfârșit 

amândoi vor avea același număr de bucățele.  

Dar, dacă primul va rupe bara de 1x6 bucățele, atunci se va obține un dreptunghi(care are două axe 

de simetrie)  de 6x8=48  bucățele (care se vor împărți în mod egal) iar cel de-al doilea băiat va 

rupe desigur bara cea mai mare  de 1x8 bucățele.  De aici mai departe, fiecare va rupe câte un rând 

de 1x8 bucățele , ajungând ca primul să rupă  ultima bară de 1x8 si să fie mai avantajat  cu cele 6 

bucățele de la început.   Al doilea are 24 de bucățele dar primul are 24 + 56 = 30 bucățele.  
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     3. O companie de internet vrea să racordeze casele A și B printr-
un singur punct de pe cablul principal (d), și binențeles, să utilizeze 
cât mai puțin cablu. Cum va proceda? 
Răspuns. 
 
 
Se va lua punctul AI , simetricul lui A față de d și se unește teoretic B 

cu AI . Punctul de intersecție cu d îl vom 
nota cu C.  Acesta este chiar punctul de 
conectare pentru cele două case 
deoarece distanța AC + CB este minimă.  
Din proprietățile de simetrie, avem că AC = AIC iar suma  AC+ CB = 
AIC+CB care este minimă.  Dacă presupunem că ar exista un alt punct 
D pe d astfel încât AD+ DB ar fi distanța minimă, am observa că AIB 
este mai mică ca AD+ DB ca urmare a faptului că o latură a unui 
triunghi este mai mică ca suma celorlalte laturi. Așadar, distanța 
minimă este AIB= AC+CB.  
 

 

Bibliografie: 
1. Anne Rooney. The Story of Mathematics. Editura Arcturus. London. 2013 
2. Florica Câmpan. Povestiri cu proporții și simetrii. Editura Albatros. București. 1985.  
3. Ioan Dăncilă. Matematică aplicată. Editura Bogdana. București. 1999. 
4. Ivan Moscovich. Marea carte a jocurilor minții. Editura Litera. București. 2009. 
5. Mario Livio. Ecuația care n-a putut fi rezolvată. Editura Humanitas. București. 2008. 
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TEOREMA LUI PITAGORA-METODE DE 

DEMONSTRAŢIE  

 

 Filip Andrei Dan, Păpurica Darius 
Şcoala Gimnazială  Nr.30 ,Timişoara 
Profesor: Roman Liliana 

 

Cine a fost Pitagora ? 

  Pitagora (. circa 580 î. Hr.-495 î.Hr. ) a fost un filosof și matematician 

grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea 

la baza întregii realități teoria numerelor . Pitagora a fost unul dintre primii 

deschizători de drumuri în 

matematică, a realizat 

legătura între mărimi și 

numere, arătând cum relațiile 

între mărimile unei figuri 

geometrice se exprimă prin 

relații între numere. Pe 

frontispiciul școlii pitagoreice 

era scrisă deviza: ,, Numerele guvernează lumea”.  

 

 

Teorema lui 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. Această teoremă afirmă că: 

   În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor.  

 
222 cba   

     Această teoremă a primit numeroase demonstrații. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând 

dovezi atât geometrice cât și algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani. 
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     În continuare vom prezenta mai multe metode de demonstraţie ale teoremei lui Pitagora. 

Metoda 1-Demonstraţia Folosind Teorema Catetei  

 

 În triunghiul Δ ABC, m(<A)=90º, AD   BC,  

aplicăm teorema catetei și obținem: 

AB²  = BC • BD 

AC² = BC • CD ;  

adunând cele două relaţii avem: 

AB² + AC² = BC • ( BD + DC)= BC • BC = BC², deci:  

BC² = AB² + AC² 

q.e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 2-Demonstrația bazată pe triunghiuri asemenea 

 

   ΔABC ~ ΔDBA (conf. caz UU) => x / c = c / a => c² =ax (1) 

   ΔABC ~ΔDAC (conf. caz UU) =>(a-x) / b = b / a => b²= a(a-x)=a²- ax (2) 

   Adunând membru cu membru (1) + (2) obţinem: 

   b²+c² = a²+ax – ax  a² = b² + c². 

q.e.d 

 
Metoda 3-Demonstraţia folosind descompunerea unui trapez dreptunghic 

 

   În trapezul dreptunghic ABDE avem 

m(<A)=m(<E)=90º, AB=CE=c, DE=AC=b, 

AC+CE=b+c (m(<BCD) =90º).  

Aria ABDE = ½ (AB+DE)•AE=½ (b+c)(b+c)= ½ 

(b+c)²  

Aria ABDE = aria ABC +aria CDE+ariaBCD== bc/2 + 

bc/2 +a²/2 = ½ (2bc + a²) 

Deci (b+c)²= 2bc + a² sau b²+2bc+c² = 2bc + a² , de 

unde rezultă că:  
a² = b² + c² 

q.e.d 
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Metoda 4-Demonstraţia lui Bhaskara Aciarya ( matematician indian 1114-1185 ) 

   Pătratul din figura 1, egal cu pătratul ABCD ( fig.2 ) se descompune în 4 triunghiuri dreptunghice 
de arie bc/2, si un pătrat de arie a² construit pe ipotenuza triunghiului dreptunghic de catete b si c. 

   Al doilea se descompune in 2 dreptunghiuri egale de arie bc si 2 pătrate de arii b² si c².  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                        

                                 Fig.1                        Fig.2 

 

 

Acestea au ariile egale, deci: b² + c² + 2bc = a² + 4 bc/2  b² + c² = a². 

                                                                            q.e.d 

 

 

Metoda 5-Demonstrația dată de Ion Ionescu în G.M. din 1895 

Aria BCDFEG=S se descompune în două moduri diferite, așa cum se observă în figurile de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

                  

                                 

 

 

 

E 

F 
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CDHFHEBGFa AAASS   ( 1 ); ABCEFIAEIcb AAASSS   ( 2 ). Din congruența 

triunghiurilor ABCCDHEFIEFGAEIBGF  ;;  și din relațiile ( 1 ) și ( 2 ) avem: 

cba SSS 
222 cba  . 

                                                         q.e.d 

 

Metoda 6-Demonstrația dedusă din teorema lui Ptolemeu 

 

Teorema lui Ptolemeu:  

   Într-un patrulater inscriptibil, produsul diagonalelor este egal cu 

suma produselor laturilor opuse. 

În figura de mai jos, conformei acestei teoreme, avem: 

AC·BD=AB·CD+AD·BC (1) 

Dacă AB=CD; AD=BC; AC=BD; iar unghiurile A, B, C, D să fie 

unghiuri drepte, atunci triunghiul ABC va fi dreptunghic și relația ( 

1 ) devine: 

222 ABBCAC   

q.e.d 

 

 

Metoda 7-Demonstrația dată de Leonardo da Vinci ( 1452-1519 ) 

 

   Construim pătratul BCDE pe ipotenuza BC a 

triunghiului  

dreptunghic ABC ( aBCbACcAC  ;;  ), apoi 

ducem 

ACDB ,
; 

,, DBEC  , 
,, ECAA  . Pătratul BCDE 

construit  

pe ipotenuza BC se descompune astfel în patru 

triunghiuri egale cu triunghiul ABC și în pătratul 

ABCA ,,,
, care are aria egală cu  2cb  . 

ABCACABBCDE AAA 4,,,   

  2222222 22
2

4 cbabccbcb
bc

cba  . 

                                                                               q.e.d 

 

Bibliografie: Mihu Cerchez-Pitagora, Editura Academiei, București,1986 
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MONODISCIPLINARITATEA VS 

TRANSDISCIPLINARITATEA: DEPĂŞIREA 

CLIŞEELOR CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE 

ÎN ABORDAREA DIDACTICĂ 
 

Elev Rusu Robert  Alexandru 
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 
Profesor coordonator Chiţu Mariana 

 

Basarab Nicolescu, fizician de origine romană, actualmente una dintre vocile cele mai 

avizate în domeniul cercetării transdisciplinare, propune o relaţie între epistemologie şi educaţie în 

contextul complexităţii ca fundament acceptat al lumii contemporane. Într-un manifest al 

transdisciplinarităţii, el distinge trei grade diferite de integrare: pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. 

Pluridisciplinaritatea ‖se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină prin 

intermediul mai multor discipline deodată‖.  Putem studia ,de exemplu, evoluţionismul din 

perspectiva biologiei, a filosofiei, a istoriei, a economiei, a implicaţiilor politice. Obiectul de studiu 

se îmbogăţeşte la confluenţa dintre mai multe discipline; plusul rezultat este însă apanajul 

disciplinei sursă (în exemplul oferit – biologia – căci din acel domeniu a pornit cercetarea 

obiectului). Dacă transferăm în plan didactic, ar fi profitabil pentru elevi dacă, pentru studiul 

atomului, spre exemplu, profesorul de chimie s-ar consulta cu profesorii de fizică, biologie, 

matematică, pentru a oferi o perspectivă multiplă, în acord cu tema complexă abordată. 

Interdisciplinaritatea ‖se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină în alta‖. 

Nicolescu distinge: - un grad aplicativ : spre exemplu, transferul metodelor din fizica 

nucleară în ştiinţa materialelor conduce la construirea unor microprocesoare performante, 

- un grad epistemologic: spre exemplu, transferul metodelor istoriei şi filosofiei în domeniul 

ştiinţelor naturii generează analize în epistemologia ştiinţei, 

- un grad generator de noi discipline: spre exemplu, transferul metodelor chimiei în 

domeniul biologiei a condus la apariţia biochimiei. Ca şi în cazul anterior, deşi interdisciplinaritatea 

depăşeşte compartimentarea disciplinelor, finalitatea sa rămâne totuşi la nivelul cercetării 

disciplinare. 

Transdisciplinaritatea ‖se referă /…/ la ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi 

înăuntrul diverselor discipline şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înţelegerea lumii 

prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii‖. Atât din punct de vedere 

epistemologic cât şi curricular, abordarea ‖trans‖presupune fuziunea disciplinelor în perspectiva 

reprezentării şi rezolvării problemelor complexe ale lumii. 

„Noul val‖ al reformelor în educaţie din ultima decadă a secolului al XX-lea a arătat că 

fiecare sistem de învăţământ se confruntă cu probleme şi majoritatea sistemelor de învăţământ 

manifestă „tendinţa de a aplica neîntârziat reforme cuprinzătoare şi realizează cât de complexă şi 

temerară este întreprinderea ducerii la bun sfârşit a unei astfel de reforme‖ (Fullan, 2000). 

Dovezi că reforma educaţiei este astăzi un fenomen global sunt uşor de găsit. Evaluările 

internaţionale şi compararea performanţelor educaţionale din diferite ţări sunt o exprimare a acestor 
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din urmă tendinţe. Cele mai multe ţări au folosit rezultatele evaluărilor externe ca un punct de 

plecare pentru a acţiona la nivel local. Deosebit de importante în acest sens au fost considerate 

studiile TIMSS şi PISA. Unele ţări şi-au bazat politicile educaţionale luând explicit în calcul analiza 

detaliată a rezultatelor acestor studii.  

În raport cu aceste fapte, o nouă listă de întrebări devine legitimă: Este cu adevărat 

performant sistemul romanesc de învățământ? Ce înseamnă un sistem de învățământ performant? 

Înlăturarea experimentelor "gata făcute" şi înlocuirea lor cu activităţi de exploatare 

experimentală a universului înconjurător. Este vorba despre restituirea calităţii esenţiale a 

experimentului ca metodă de cunoaştere ştiinţifică. 

O modalitate care încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţării este activitatea pe 

bază de proiect. Contribuind la elaborarea unui proiect, elevilor li se creează ocazia de a folosi 

cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline. Fiind o activitate centrată pe elev, îi 

dă acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personală cunoştinţele pe care le are, 

răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: „Ce pot face cu ceea ce am învăţat la şcoală?‖. 

Etape în realizarea unui proiect pot fi: 

1) Angajarea în activitate. Sub coordonarea profesorului elevii discută idei legate de o 

temă, de regulă, după parcurgerea unei unităţi de învăţare. Stabilirea temei se poate face fie direct 

de către profesor, fie ca rezultat al discuţiilor dintre elevi. 

2) Stabilirea obiectivelor. Grupurile de lucru discută, negociază asupra conţinutului, formei 

şi modalităţii de prezentare a proiectului. În cadrul proiectelor complexe, profesorul iniţiază şi 

coordonează activităţi de observare a modului de alcătuire a ghidurilor, a broşurilor, a altor tipuri de 

produse, precum şi corelaţia design-mesaj. 

3) Împărţirea sarcinilor . Fiecare membru al grupului îşi asumă o sarcină de lucru 

(profesorul monitorizează ca ele să fie egale ca dificultate). 

4) Cercetare / creaţie /investigaţie. Studiu individual al unor surse bibliografice; scrierea 

de articole, povestiri; intervievarea unor persoane. 

5) Procesarea materialului. Este momentul în care profesorul poate semnala erorile de 

conţinut, organizare a textului sau acurateţe a limbajului. 

6) Realizarea formei finale. Discuţii în grup privind unitatea de concepţie; Design;Editare 

7) Prezentarea proiectului. Membrii grupului decid asupra modului de prezentare, 

rolurilor, materialelor folosite Profesorul monitorizează şi evaluează. 

8) Feed-back. De la profesor; de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb de idei etc.); 

Autoevaluare. 

Buna desfăşurare la clasă a unui proiect este condiţionată de un management corespunzător. 

În funcţie de complexitatea proiectului şi de numărul de ore alocate acestuia se pot stabili: un „orar‖ 

al proiectului (etape, date limită); activităţi realizate acasă; activităţi realizate în clasă; limite de 

timp pentru brainstorming, discuţii de grup, feed-back. 

Profesorul trebuie să sugereze şi să ofere surse de informare care să nu depăşească nivelul 

de înţelegere al elevilor. Cu ajutorul elevilor, profesorul poate organiza baze de date, de imagini, de 

idei, de materiale concrete (reviste, postere, vederi), dezvoltând astfel elevilor abilitatea de 

organizare a informaţiei. 

Organizarea colectivului de elevi este o cheie a succesului unui proiect. Iată câteva reguli 

„de aur‖ enunţate de Tom Hutchinson, autorul manualului „Project English‖:  

 Pregătiţi-vă cu grijă activitatea; Folosiţi tehnicile în mod consecvent (brainstorming, 

formarea grupelor, alternanţa intre activităţi individuale, în perechi, în grupe);  

 Nu zoriţi desfăşurarea activităţilor; 

 Folosiţi copiii pentru a demonstra; 

 Folosiţi „gălăgia lucrativă‖;  

 Nu renunţaţi uşor;  

 Determinaţi-i pe elevi să gândească. 
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Proiectul constituie o activitate de învăţare şi o modalitate de evaluare complexe, profund 

motivante pentru elevi. El contextualizează învăţarea,î dă sens, prin aceea că el se finalizează prin 

ceva concret care orientează achiziţiile elevilor, aparent fără efort. Este de preferat ca proiectul să 

vizeze mai multe obiective de referinţă ale programei. Se multiplică astfel şansele de combinare şi 

recombinare a achiziţiilor cu elementele de noutate, în consecinţă de structurare a deprinderilor şi a 

cunoştinţelor. Abordarea unui proiect transdisciplinar cu focalizare pe ştiinţe şi tehnologii vizează 

formarea şi dezvoltarea unor competenţe cognitive integratoare, precum şi a unor atitudini care 

vizează o tratare ecologică a mediului. Aceste competenţe, valori şi atitudini trebuie avute în vedere 

în mod explicit de la începutul proiectului. 

Este important ca de la bun început să fie stabilite criteriile de evaluare ale proiectului. Este 

important ca pentru fiecare etapă a proiectului să se formuleze cerinţe clare. Etapele proiectului 

trebuie să cuprindă o diversitate de activităţi care să ―ţintească‖ în mod specific obiectivele de 

referinţă/ competenţele specifice selectate pentru proiect. Durata proiectului trebuie să fie suficient 

de mare pentru a permite realizarea unui ―produs‖ de calitate, prin revizuiri succesive şi permanentă 

raportare la criteriile de evaluare stabilite. În paralel cu achiziţiile specifice unui domeniu, elevii vor 

începe astfel să interiorizeze regulile calităţii. Profesorul va implica elevii în luarea deciziilor 

referitoare la proiect. Nu există o reţetă a organizării şi evaluării activităţilor de proiect! Date fiind: 

varietatea temelor posibile, obiectivelor care pot fi vizate, inventivitatea profesorului, dar mai ales 

răspunsurile creative ale elevilor, nu poate exista un standard al proiectului, fapt recunoscut şi de 

lucrările de specialitate, dar şi de practicienii care, după ce au deprins meşteşugul aplicării metodei 

proiectelor în şcoală, au devenit pasionaţi ai acestuia. 

În analiza evaluării şcolare/ universitare, pornim de la următoarea premisă: rostul evaluării 

nu este atât notarea elevului/ studentului, în sensul catalogării lui pe un anumit nivel al 

performanţei, ci măsurarea progresului în învăţare şi determinarea (generarea) acestui progres. În 

aceste condiţii, notarea ar trebui să măsoare nu atât cantitatea de informaţii de care dispune 

elevul/studentul la un moment dat, ci mai ales, ceea ce poate el să facă utilizându-şi competenţele 

dobândite prin învăţare. 

În cele ce urmează, vom analiza doar evaluarea prin intermediul portofoliului. 

Un portofoliu include rezultatele a diferite activităţi desfăşurate de elev de-a lungul etapei 

stabilite pentru acest tip de evaluare. Astfel de rezultate incluse în portofoliu pot fi: descrierea scrisă 

a unor investigaţii; descrierea sau analiza unor situaţii–problemă; răspunsuri la anumite probleme–

întrebări date ca temă într-un interval de timp mai lung; rezultatele unei activităţi desfăşurate cu 

ajutorul calculatorului electronic; lucrări elaborate de elev individual sau în grup (rapoarte, 

investigaţii, proiecte, rezultatele unor probe de evaluare curentă şi/sau sumativă) pe care profesorul 

sau, în unele cazuri, elevul, le consideră semnificative pentru a face parte din portofoliu, cu 

precizarea motivelor care au determinat alegerea lor în componenţa acestuia; un scurt raport, făcut 

din perspectivă proprie, asupra a ceea ce a învăţat în perioada evaluată; scurtă prezentare făcută de 

către elev asupra impresiilor, părerilor, atitudinilor proprii faţă de matematică. 
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 UN STROP DE INFINIT  
 

Brezan Ștefania Clasa a VII-a C  

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

 

Am auzit peste tot vorbindu-se de infinit  

Despre cum se deșiră nemărginit,  

Se scurge ca și mărgelele de pe sfoară  

În neantul negru fără să mai apară,  

Fără capătul pe un gât să stea cuminte  

Și fără tălpi care să ia aminte,  

La durată, distanțe, depărtări  

E omida ce se târăște până la-nlatele zări  

 

Ești un strop de timp prin timpul ce-l ai,  

Cât tu decizi și vrei lângă noi să stai.  

Ești un strop de istorie prin ceea ce clădești,  

Prin ceea ce tu faci și să lași dorești.  

Ești un strop de pământ din țărâna din care ești plâmădit,  

Aparți de scoarța din care tu ai fost zidit.  

Ești un strop de apă din marele ocean,  

Fluid și nestatornic, mișel ori samaritean.  

Ești un strop de iubire prin sufletul cel ai,  

Cu iubirea ce-o primești și-napoi o dai.  

Ești un strop de matematic infinit,  

Prin micul infinit ce tu-nsemni la nesfârșit. 


