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Metode multiple de calcul pentru puterile matricelor 

pătratice de ordinul doi 
 

Ciubotariu Cătălina - Mihaela 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător,  Rotariu Anișoara 

 

Teorema 2. Pentru orice număr natural 1n  , există numerele reale 
nx  şi 

ny  astfel încât: 

2,n

n nA x A y I  
2I  fiind matricea unitate de ordin doi. 

Demonstraţie 

  Vom demonstra prin inducţie matematică. 

 Pentru n=1 avem 
1 1,x   iar 

1 0.y   

 Să găsim acum pe 
2x  şi 

2 .y
 

 

 Avem 
2

2

2
,

a b a b a bc ab bd
A

c d c d ac cd bc d

    
     

     
 iar 

 

   
2 2

2

22 2

0
det .

0

bc ada bc ab bd a ad ab bd
A a d A A I

bc adac cd bc d ac cd ad d

        
            

        
Deci  

   2

2det ,A a d A A I      (numită ecuaţie caracteristică asociată matricei A), de unde deducem 

că 
2x a d   şi 

2 dety A  . 

Să presupunem că pentru un număr natural 1n   există ,n nx y  astfel încât 
2

n

n nA x A y I   şi să 

demonstrăm că în această ipoteză există două numere 
1 1,n nx y    astfel încât 

1

1 1 2.
n

n nA x A y I

  
 

Avem: 

     2

1 2 2 2 2 2 2 2.
n

n n n n n n n n n nA A A x A y I A x A y A x x A y I y A x x y A y x I                  

 

Deci putem lua:
1 2

1 2

                   (1)

                          (2)

n n n

n n

x x x y

y y x





 



 

  

Obţinem 
1

1 1 2

n

n nA x A y I

    şi conform principiului inducţiei matematice teorema este 

demonstrată. 

 Vom calcula în continuare coeficienţii 
nx  şi 

ny . Din relaţia (2) obţinem: 
2 1n ny y x   care 

înlocuit în relaţia (1) dă: 



 

 

11 

 

1 2 2 1 0.n n nx x x y x     

  

Am obţinut o recurenţă liniară de ordin doi cu ecuaţia caracteristică 

2

2 2 0x x x y    

 

adică 

 2 det 0.x a d x A     

  Pentru a găsi termenul general al şirului  
1n n

x


 vom folosi rezultatele de la recurenţele 

liniare de ordin doi. 

  

Aplicaţia 1. 

  

Să se demonstreze că: 

 
cos sin

1 1 4 4
2 .

1 1
sin cos

4 4

n
n

n n

n n

 

 

 
  

   
    

 

 

Soluţie 

Metoda 1 

 Conform teoremei 2, luând 
1 1

1 1
A

 
  

 
 avem  2 , 1,n

n nA x A y I n     unde 

1 1 2 21, 0, 2, 2x y x y      şi  1 2

1 2

, 2
n n n

n n

x x x y
n

y y x





 
 


. 

 Obţinem  1 2 2 1 0, 2n n nx x x y x n       şi ecuaţia caracteristică 2 2 2 0x x    cu 

rădăcinile 1,2 1 .i    Dar 1 1 2 cos sin
4 4

i i
 


 

    
 

 şi conform rezultatelor din capitolul 2 

paragraful 2 avem    2 cos sin , 1.
4 4

n

n

n n
x a b n

  
    

 
 

Pentru a determina a şi b folosim valorile 
1x  şi 

2x şi obţinem  

2 cos sin 1
04 4

1
2 cos sin 2

2 2

a b
a

b
a b

 

 

  
     

 
       

 

Deci    2 sin , 1
4

n

n

n
x n


    şi  

 
 

1 1
2 2 sin , 1.

4

n

n

n
y n

 
     

Înlocuind 
nx  şi 

ny , găsim: 
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 1

2

1
   2 sin 2 2 sin

4 4

n n
n

nn
A A I

   
   

 

 

 

1
sin sin 2 sin 0

4 4 4
2

1
sin sin 0 2 sin

4 4 4

n
n

nn n

A
n n n

 

  

   
   
     
             

 

 

sin 2 sin cos cos sin sin
4 4 4 4 4 4

2

sin sin 2 sin cos cos sin
4 4 4 4 4 4

cos sin
4 4

2 .

sin cos
4 4

n
n

n
n

n n n n

A
n n n n

n n

A
n n

     

     

 

 

  
   

   
  

    
  

 
 

   
  
   

 

 

Metoda 2  

Scriem matricea A=.
  
   

/=√ (

√ 

 

√ 

 

 
√ 

 

√ 

 

)=√ (
   

 

 
   

 

 

    
 

 
   

 

 

) 

 

 și folosim metoda trigonometrică. 

 

Soluție: 

A=.
         
        

/, unde   
 

 
 

 

 

  = A A =(   
                   

                      
)=.

           
          

/. 

 

Considerăm propoziția:  

P(n):   =.
           
          

/, ( )n 1 

 

Demonstrăm prin inducție matematică 

1) P(1): A=.
         
        

/  (adevărată)          

2)  ( )   (   )              

 

P(k):   =.
           
          

/ 
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P(k+1):      = (
    (   )      (   ) 
    (   )     (   ) 

) 

 

    =    =.
           
          

/ .
         
        

/  = 

 

 .
                                           
                                           

/= 

 

 (
    (   )      (   ) 
    (   )     (   ) 

) . Deci P(k+1) este adevărată 

 

Din 1) și 2) rezultă că P(n)  este adevărată ( ) n 1. 
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O problemă celebră cu o rezolvare neobișnuită - 

Problema celor patru culori 
 

Andone Petru Ciprian 

Școala Gimazială Corbasca, Județul Bacău 

Profesor Olaru Sorina 

 

Istoria matematicii este istoria marilor probleme. Problemele geometrilor antici au contribuit 

enorm la dezvolarea geometriei , problema lui Fermat motivează multe capitole ale algebrei , despre 

implicațiile celor 23 de probleme formulate de David  Hilbert ăn 1900, la Congresul de matematică 

de la Paris stau mărturie două volume consistente apărute de curând sub egida Societății Americane 

de Matematică. Exemplele ar putea continua. Mă voi opri  însă asupra problemei celor patru culori, 

ocupanta uneia din dintre pozițiile de elită din orice listă de probleme matemtice celebre. 

 Problema are toate atu-urile unei probleme de mare carieră. În primul rând, formularea ei 

este extrem de simplă nu presupune nici un fel de cunoștințe matematice și poate fi sintetizată în 

câteva cuvinte. Iat-o , într-o formulare pe care dinadins am ales-o de acolo de unde am ales-o:” era 

vorba de a arăta că numai patru  culori erau absolut suficiente pentru a avea pe oricare hartă 

imaginabilă în toate cazurile posibile suprafețe vecine diferit colorate”. Citatul este scos din „‟Prima 

lecție de geometrie‟‟, din volumul de povestiri științifico-fantastice Istorii insolite, publicat de 

Ov.S.Crohmălniceanu la Editura Cartea Românească, București, 1980. 

 În al doilea rând, problema a rămas nerezolvată un număr mare de ani, peste un secol, 

suficient de mult pentru a “face istorie”. Surprinzător de grea, demnă  de preocuparea 

matematicienilor  de prestigiu, cu o formulare la îndemâna oricui, deci tentantă pentru orice amator 

de raționamente ingenioase, problema a intrat și a rămas în atenția unui mare număr de oameni. 

Povestea ei începe exact la jumătatea secolului trecut, la Londra, și pentru prima dată apare într-o 

scrisoare a studentului în matematici Francis Guthrie către fratele său Frederick, student la chimie. 

Frederick o comunică lui August DeMorgan, unul dintre matematicienii cunoscuți ai vremii, care-i 

vorbește despre ea într-o scrisoare datată 23 octombrie 1852 lui Sir W.R.Hamilton , cel după al 

cărui nume sunt numite “drumurile hamiltoniene” din teoria grafurilor. Sir Hamilton  a răspuns cu 

un vizibil dezinteres la scrisoarea lui DeMoorgan, însă acesta din urmă , intrigat de dificultatea 

problemei, a vorbit despre ea și altor matematicieni. Problema ajunge astfel public, la modă chiar. 

În 1878, Artur Cayley ridică problema în fața Societății de Matematică din Londra, consacrand-o 

astfel official. În 1879, avocatul londonez Arthur Bray Kempe publică o lucrare în care afirmă  că a 

rezolvat problema  în sensul afirmativ. Abia peste unsprezece ani, Percy John Heawood, un 

mathematician care s-a preocupat 60 de ani de suficiența celor patru culori, descoperă că 

raționamentul lui Kempe este incomplete. P.J. Heawood public ultimul său rticol  legat de problemă 

în 1947, fără a ajunge încă la soluționarea ei. Din 1852, anul scrisorii fraților Guthrie, până în 1976, 

anul în care problema a fost rezolvată, literature conexă a devenit enormă, mai ales prin implicațiile 

problemei în teoria grafurilor. Povestea problemei  este detaliat și savuros prezentată de Florica T. 

Câmpan în Probleme célèbre, care îi consacră aproape patruzeci de pagini, este adevărat, cu 

acțiunea plasată în rumoarea bahică a restaurantului “Moldova”din dulcele târg al Ieșilor. 

 Să urmărin câteva dintre rezultatele parțiale care au  punctat istoria problemei. 
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 În primul rând, faptul că trei culori nu sunt suficiente pentru a colora orice hartă a fost 

repede vizibil: hărți cu exact patru regiuni cer uneori mai mult de trei culori. Pe de altă parte, 

August  DeMorgan a demonstrat că nu există o hartă format din cinci regiuni  care să fie două câte 

două vecine.Cu alte cuvinte, hărțile cu cinci regiuni pot fi colorate cu patru culori. Evident, acest 

rezultat nu rezolvă problema, deoarece există hărți cu șase, șapte, … regiuni. Am amintit de 

“demonstrația” lui Arthur B. Kempe, dovedită între timp incorectă. Kempe redusese problema la 

hărți normale, hărți în care nu există țări închise complet în alte șări și nici punctele în care se 

întâlnesc mai mult de trei regiuni. În 1913, un mathematician de la M.I.T., Philip Franklin , ridică 

limita numărului  de regiuni pentru care problema  este rezolvată  de la cinci, la cât o stabilize 

DeMorgan, la douăzeci și unu oricare hartă cu 21 de regiuni poate fi colorată cu patru culori. În 

1940, inn reușește să ajungă la 35 de regiuni. 

Pe de altă parte, o ‚‟‟teoremă a celor cinci culori‟‟ a fost obținută destul de ușor și fără  a 

implica  o matematică prea complicată. O demonstrație elementară a acestui rezultat poate fi găsit în 

H. Rademacher, O. Toeplitz, Despre numere. 
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Andrei G. Ioachimescu - creatorul şcolii moderne de 

Mecanică Teoretică în inginerie din România
 

 

Elevii: Rareș Bogdan, Andrei Păun 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, BUCUREŞTI  

Profesor îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

Abstract 
 

  Documentul il prezinta pe Andrei Ioachimescu, un inginer si matematician roman. Acesta a 

fost un absolvent nemaipomenit al Scoalii de Drumuri si Poduri din Bucuresti si un licentiat in 

matematica la Sorbona. Andrei Ioachimescu a fost profesor de algebra la Universitatea din 

Bucuresti si profesor de mecanica la Scoala de Drumuri si Poduri din Bucuresti, mai tarziu 

transformata in Scoala Politehnica. Viata lui, si-a dedicat-o intr-u totul in educatia studentilor si a 

profesorilor tineri. 

Inca din 1895, cand el alaturi de alti 9 tineri ingineri civili, au creat “Gazeta Matematica” -

primul jurnal de matematica publicat in limba romana-, profesorul Ioachimescu a ramas un puternic 

suporter al acestor publicatii stiintifice si educationale, punandu-si amprenta substantial asupra 

acesteia, atat stiintific cat si financiar. Ca un profesor impreuna cu Scoala Politehnica, prin toate 

publicatiile in domeniul mecanicii si al matematicii(lecturi, cursuri si almanahuri de probleme) 

Andrei Ioachimescu a pus, cu siguranta, bazele unei scoli moderne de mecanica a ingineriei in 

Romania. 

 

 

 

  

  În anul 2008 s-au împlinit 140 de ani şi 65 de ani de la naşterea, respectiv trecerea în 

eternitate a profesorului universitar inginer Andrei G. Ioachimescu, personalitate marcantă a 

sfârşitului secolului al XIX-lea şi a începutului până aproape de mijlocul secolului al XX-lea. 

 Dintre multiplele sale preocupări, pregătirea tinerelor generaţii de matematicieni şi ingineri 

poate fi socotită cea mai importantă. Rolul său în acest domeniu a fost remarcabil demonstrat atât în 

calitate de profesor cât şi în acela de fondator, susţinător moral, material şi colaborator asiduu al 

Gazetei Matematice, fiind socotit ca unul din cei patru „stâlpi” ai revistei alături de Ion Ionescu, 

Gheorghe Ţiţeica şi Vasile Cristescu. 
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  Activitatea didactică o începe în anul 1896 când este numit profesor de matematici la Şcoala 

de Telegraf şi Poştă din Bucureşti. Am văzut mai înainte că din 1 noiembrie 1897 va ţine conferinţ a 

de Algebră superioară la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti. În 1897, Andrei 

Ioachimescu îl va suplini pe Spiru Haret (devenit ministru) la cursul de Geometrie analitică la 

Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti. 

  Pe 7 septembrie 1908, moare profesorul Gheorghe Kirilov care ţinea cursul de Mecanică 

raţională la Şcoala de Poduri şi Şosele. Andrei Ioachimescu va fi numit profesor de mecanică în 

locul fostului său profesor de mecanică din anul preg ătitor în timpul cât a fost elev al aceleia şi 

şcoli, în urma intervenţiei personale a profesorului Ion Ionescu începând cu 1 decembrie 1908. 

Acest fapt a fost relatat peste ani cu umor de c ătre acesta din urmă, cu ocazia sărbătoririi pe 15 

decembrie 1937 a ieşirii la pensie a profesorului Andrei Ioachimescu (începând cu data de 1 

noiembrie 1937), cuvântare ce a fost publicată în Gazeta Matematică. Ca profesor la Şcoala de 

Poduri şi Şosele, devenită ulterior Şcoala Politechnică, se va distinge prin lecţiile sale de mecanică, 

modele de precizie şi claritate, ancorate în practica inginerească. Începea ora cu un scurt rezumat al 

lecţiei anterioare, urmată de expunerea teoretică a subiectului lecţiei noi, dup ă care în final rezuma 

în câteva cuvinte conţinutul lecţ iei care ulterior la seminar era exemplificat prin probleme 

elementare, alese cu grijă şi rezolvate împreună cu elevii. La obţinerea unui rezultat teoretic sau 

numeric punea întotdeauna aceeaşi întrebare : „poate să fie?”. Adică nu cumva din punctul de 

vedere al omogenităţii, al ecuaţiilor de dimensiuni, formula este totuşi eronat stabilită? Ca imediat 

să fie făcut acest control şi să se arate de ce rezultatul sau formula obţinută nu poate fi eronată. La 

ore intra şi ieş ea cu o exactitate ce devenise proverbială. Avea o evidenţă amănunţ ită pentru 

fiecare elev, cu date privind rezultatele obţinute la lucrările date pe parcursul anului şi unele date 

personale (în ce localitate a f ăcut liceul, ce note a obţ inut la cele patru lucrări ce erau considerate 

ca examene parţiale, notele obţinute la seminar şi la examenele generale) trecute în caietele 

personale din care peste ani putea oferi imediat situaţia acestora. Problemele date la lucrările scrise 

între anii 1920-1926, rezolvate sub directa sa îndrumare de elevii Emil Al. Atanasiu şi Alexandru 

Ioan Stoenescu, vor fi publicate în două volume litografiate în anul 1926. 

  Mai târziu Alexandru Stoenescu şi Gabriela Ţiţeica, deveniţi asistenţii profesorului, vor 

definitiva, după indicaţiile acestuia, cursul de „Mecanică raţională”  care va apărea, în 1947, în 

Biblioteca „Gazeta Matematică” după dispariţia lui Andrei Ioachimescu. De asemenea Gabriela 

Ţiţeica se va ocupa de redactarea ultimelor două ediţii a culegerii de probleme de mecanică ale 

profesorului Ioachimescu (apărute în 1942 şi 1945) .  Tradiţia de predare a Mecanicii raţionale în 

stil ingineresc va fi continuată de profesorii Alexandru Ioan Stoenescu şi Gabriela Ţiţeica şi urmaşii 

acestora la catedră, creând astfel şcoala românească de mecanica inginerească în România.  Nu în 

ultimul rând trebuie subliniată contribuţia inginerului şi profesorului Andrei G. Ioachimescu la 

răspândirea matematicii în şcoală prin participarea activă la înfiinţarea, susţinerea şi dezvoltarea 

revistei şi societăţii Gazeta Matematică.  În anul 1894, ing. Ion Ionescu participând la concursul de 

admitere în anul pregătitor a candidaţilor la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti, constata slaba 

pregătire a acestora, cea mai mare medie fiind de 15,50 (notele se dădeau până la 20). Discutând 

acest rezultat cu colegii săi, care participau la construcţia podului de la Cernavodă, împreună ajung 

la concluzia necesităţii înfiinţării unei reviste româneşti de matematică care asigura elevilor de liceu 

o pregătire adecvată.   Cinci ingineri Victor Balaban, Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihail Rocco şi 

Ion C. Zotu iau hotărârea să finanţeze editarea unei reviste de matematică cu fonduri proprii. Efortul 

financiar pentru întocmirea articolelor şi problemelor propuse spre rezolvare, controlul rezolvării 

problemelor era prea mare. Aceştia au hotărât că este necesar să mai găsească alte cinci persoane 

care împreună să contribuie cu 20 lei aur anual pentru finanţarea apariţiei revistei. Au fost găsiţi alţi 

cinci ingineri: Emanoil Davidescu, Mauriciu Kindbaum, Nicolae Niculescu, Tancred 

Constantinescu şi Andrei G. Ioachimescu.  Pe 14 septembrie 1895, este inaugurat podul de la 

Cernavodă, iar pe 15 septembrie 1895 apare primul număr al Gazetei Matematice, în care primul 

articol după cuvântul înainte, îi aparţine lui Andrei Ioachimescu, având titlul: „Suprafaţa şi volumul 

produs prin rotaţia unui cerc sau poligon regulat în jurul unei drepte oarecare din planul său” (partea 
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a doua şi a treia a articolului va apărea în următoarele două numere ale Gazetei Matematice).  După 

apariţia primului număr li se va alătura în colectivul de redacţie şi profesorul Gheorghe Ţiţeica.  

  De menţionat că la apariţia primelor numere Andrei Ioachimescu şi Vasile Cristescu făceau 

cu schimbul în mansarda tipografiei pentru a-l învăţa pe lucrătorul Mache cum să culeagă şi să 

corecteze expresiile matematice. În anul 1901 apare în „Biblioteca Gazetei Matematice” prima 

„Culegere de probleme de Aritmetică, Geometrie, Algebră şi Trigonometrie” avându-i ca autori pe: 

Ion Ionescu, Gheorghe Ţiţeica, Andrei Ioachimescu şi Vasile Cristescu, care în argoul elevilor 

candidaţi la „Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti”, va fi numită I ŢIC (Ionescu, Ţiţeica, 

Ioachimescu, Cristescu). Dacă nu rezolvai probleme din IŢIC nu aveai şanse să intri elev în anul 

pregătitor al Şcolii de Poduri şi Şosele.  Andrei Ioachimescu pe lângă articolele şi problemele 

propuse în Gazeta Matematică se va implica şi în organizarea şi buna desfăşurare a concursurilor 

Gazetei Matematice. Ulterior, cei patru autori, care vor fi numiţi „stâlpi ai Gazetei Matematice”, vor 

edita separat culegeri de probleme independente pentru Aritmetică, Geometrie, Algebră şi 

Trigonometrie.  În martie 1908, Andrei Ioachimescu, Ion Ionescu, Traian Lalescu, Constantin 

Popovici şi Gheorghe Ţiţeica, redactori la Gazeta Matematică, vor participa pe cheltuiala proprie la 

al patrulea Congres internaţional al matematicienilor care s-a ţinut la Roma.   În 1935 la a 40-a 

aniversare a Gazetei Matematice Andrei Ioachimescu, alături de Ion Ionescu şi Gheorghe Ţiţeica , 

va ţine o cuvântare la manifestările organizate cu această ocazie. După o lungă şi grea suferinţă 

inima profesorului Andrei Ioachimescu va înceta să mai bată în ziua de 13 martie 1943 la orele 

3:23. Slujba de înmormântare va avea loc a doua zi la biserica Sf. Nicolae din Strada Buzeşti din 

Bucureşti şi ca urmare a dorinţei sale va fi înmormântat la Ploieşti în cavoul familiei de la cimitirul 

Viişoara.  În 1945 la a 50-a aniversare a Gazetei Matematice, a fost emisă o serie filatelică de două 

timbre şi o medalie unde apar efigiile celor patru stâlpi ai Gazetei Matematice.  În 1968 la Institutul 

Politehnic din Bucureşti (actualmente Universitatea „Politehnica” Bucureşti) a fost organizată o 

manifestare dedicată „Centenarului naşterii profesorului Andrei Ioachimescu” la care a participat şi 

fiul acestuia, inginerul Gheorghe A. Ioachimescu (1900-1987).  O stradă în municipiul Ploieşti 

poartă numele profesorului Andrei Ioachimescu, iar Concursul naţional profesional ştiinţific 

studenţesc de Mecanică poartă de asemenea numele profesorului Andrei G. Ioachimescu.  
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Aspecte legate de aplicatii ale functiilor convexe 
 

Andăr Emilian Adrian, Diaconescu Ionela Larisa  

Colegiul National Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova 

Prof îndrumător: Mirea Mihaela Mioara 

 

Definiţia convexităţii unei funcţii este tratată superficial în manualele de liceu, elevii 

neînţelegând foarte bine sensul expresiei 

λx + (1-λ)y 

aceasta fiind memorată mecanic. De aceea, este utilă enunţarea şi demonstrarea următoarei leme: 

 

Lema 1 Fie a,b∈ℝ,a<b. Atunci, un număr real x aparţine intervalului [a,b] dacă şi numai 

dacă există şi este unic λ∈[0,1] astfel încât  

x=λa+(1-λ)b. 

 

Demonstratie (⇒) Din x∈[a,b], rezultă 

0≤b-x≤b-a 

Considerăm numărul real 

ab

xb




 ∈[0,1]. 

Astfel, 

 λa+(1-λ)b= xb
ab

ax
a

ab

xb
b

ab

xb
a

ab

xb




























1  

Vom demonstra unicitatea lui λ.  

Presupunem prin reducere la absurd că există două valori λ₁,λ₂∈[0,1] astfel încât 

x=λ₁a+(1-λ₁)b=λ₂a+(1-λ₂)b. 

De aici rezultă: 

(λ₁-λ₂)(a-b)=0. 

Cum a<b prin ipoteză se obţine λ₁=λ₂. 

(⇐) Cum 

x=λa+(1-λ)b, λ∈[0,1] 

 

calculăm diferenţa 

x-a=(1-λ)(b-a)≥0 

deoarece λ≤1 şi a<b. 

Analog se demonstrează faptul că b-x≥0.  

În concluzie, a≤x≤b. 
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Teorema Fie I⊆ℝ un interval nevid. Funcţia f:I→ℝ este convexă dacă şi numai dacă 

mulţimea 

Ef={(x,y)∈ℝ²∣f(x)≤y, x∈I} - epigraful lui f 

este convexă. 

Demosntratie(⇒) Din definiţia convexităţii unei mulţimi, rezultă Ef este convexă dacă şi numai 

dacă λa₁+(1-λ)a₂ ∈ Ef , pentru orice a₁,a₂ ∈ Ef şi λ∈[0,1] 

Fie a₁=(x₁,y₁),a₂=(x₂,y₂)∈ Ef şi λ∈[0,1]. 

Vom arăta că 

λa₁+(1-λ)a₂ = (x,y)=(λx₁+(1-λ)x₂,λy₁+(1-λ)y₂)∈ Ef 

 adică f(x) ≤ y. 

 

Din a₁=(x₁,y₁),a₂=(x₂,y₂)∈ Ef rezultă că f(x₁)≤y₁ şi f(x₂)≤y₂. Cum f este o funcţie convexă obţinem: 

f(x) = f(λx₁+(1-λ)x₂) ≤ λf(x₁)+(1-λ)f(x₂) ≤ λy₁+(1-λ)y₂=y 

de unde         (x,y)∈ Ef 

(⇐) Deoarece pentru orice x₁,x₂∈I, avem (x₁,f(x₁)),(x₂,f(x₂))∈ Ef , iar Ef este mulţime convexă, 

deducem că pentru orice λ∈[0,1], avem 

λ(x₁,f(x₁))+(1-λ)(x₂,f(x₂))∈ Ef 

De aici, 

(λx₁+(1-λ)x₂,λf(x₁)+(1-λ)f(x₂))∈ Ef 

adică 

f(λx₁+(1-λ)x₂) ≤ λf(x₁)+(1-λ)f(x₂) 

de unde rezultă faptul că f este convexă. 

 

Proprietatea 1 Fie f:I→ℝ o funcţie convexă (concavă). Dacă f nu îşi atinge minimul 

(maximul) într-un punct inteior, atunci f este strict monotonă pe intervalul I=[a,b],a,b∈ℝ,a<b. 

Demonstratie Fie m=inf {f(x)∣ x ∈ I}. 

Avem două situaţii posibile: 

(i) m∈f(I) 

sau 

(ii) m∉f(I) 

În prima situaţie, când m ∈ f(I), valoarea minimă a lui f este atinsă într-o extremitate a 

intervalului. Putem presupune că m = f(a). Atunci funcţia pantă pa asociată funcţiei f este monoton 

crescătoare şi deci pentru orice x, y ∈I - {a} cu x< y avem  

pa(x)≤  pa(y). 

Ţinând cont de modul în care a fost definită funcţia pa şi de 0< x-a < y-a obţinem: 

ax

afyf

ay

afyf

ax

afxf













 )()()()()()(
 

de unde rezultă că f(x) < f(y) şi deci f este strict crescătoare pe I. 
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Dacă m=f(b) atunci, păstrând raţionamentul de mai sus se obţine că f este strict 

descrescătoare pe I. 

În cea de-a doua situaţie, când m∉f(I), se prelungeşte funcţia f la I∪{a} sau I∪{b} dând lui f 

valoarea m în punctul a, respectiv b şi se repetă raţionamentul anterior. 

Demonstraţia se face în mod analog şi pentru cazul în care funcţia este concavă.       ■ 

 

Corolar Fie f:I→ℝ o funcţie convexă (concavă). Dacă f nu este strict monotonă pe I, atunci 

f îşi atinge minimul (maximul) într-un punct interior domeniului de definiţie. 

 

Teorema Dacă f:ℝ→ℝ este o funcţie convexă şi majorată (respectiv concavă şi minorată), 

atunci f este constantă. 

Demonstratie Dacă f este convexă şi majorată atunci există M=sup {f(x) ∣ x ∈ ℝ}. 

 

 Pentru ε > 0 arbitrar, există a ∈ ℝ astfel încât 

M - ε < f(a) ⇒f(x) - f(a) ≤ M - f(a) < ε pentru orice x ∈ ℝ. 

Împărţind prin x-a obţinem: 

axax

afxf






 )()(
 pentru orice x<a 

şi 

axax

afxf






 )()(
   pentru orice x>a. 

Trecând la limită când x→- ∞ în prima inegalitate şi când x→+∞ în cea de-a doua inegalitate 

obţinem: 

0lim
)()(

lim 







 axax

afxf

xx


 

respectiv 

0lim
)()(

lim 







 axax

afxf

xx


 

Deci:     0
)()(






ax

afxf
 

Prin urmare, f(x)=f(a) pentru orice x∈ℝ şi deci funcţia feste constantă.  
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Aplicații practice ale trigonometriei 

 

Iarca Raluca 

Liceul Tehnologic Costin Nenițescu, Buzău  

Prof. Adrian Stan 

 

1.  Un turist O,  situat pe o alee de lângă un obiectiv turistic, AB,  vrea să-l vadă cât 

mai bine dar nu poate să se apropie foarte mult întrucât există un spațiu interzis între alee și 

obiectiv.  

În ce punct de pe aleea care este perpendiculară în C pe perpendiculara AB se poate 

poziționa turistul astfel încât obiectivul AB să fie văzut sub un unghi maxim. Se știe că AB = 6 

m și  

BC = 12 m. 

 

Rezolvare:  

Vom nota cu x distanța de la C la O, aceasta fiind distanța de la care obiectivul se vede cel 

mai bine. 

Fie  ( )m BOC a  și ( )m AOC b . Atunci, conform figurii, triunghiurile BOC și AOC 

sunt dreptunghice rezultând : 
18

( )
BC

tg BOC tga
CO x

   și 
12

( )
AC

tg AOC tgb
CO x

   .  

Avem : 
2 2

2

18 12 6

6
( ) ( )

18 12 2161 216
1

tga tgb xx x xtg AOB tg a b
xtga tgb x

x x x




     
  

 

.  

Pentru ca obiectivul să se vadă bine este necesar ca unghiul AOB să fie maxim adică 

( ) ( )tg AOB tg a b   să fie maxim. 

Aceasta înseamnă că raportul 
2

6

216

x

x 
 trebuie să fie maxim sau putem spune că 

2 216

6

x

x


 

să fie minim sau  
2 216x

x


 să fie minim.   

Cum 
2 216 216x

x
x x


  este minim 2216

216 216 14,6x x x
x

       metri.  

            Așadar, distanța la care turistul trebuie să se poziționeze pentru a vedea obiectivul AB sub 

un unghi maxim este CO= 14,6 metri.  
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2. Un avion se deplasează de la Arad la București apoi de la București la Cluj 

parcurgând aceste distanțe în linie dreaptă și făcând un unghi de 30
0
 între direcțiile respective  

ca în figura alăturată. Ce distanță ( în linie dreaptă)  parcurge avionul de la Arad la Cluj ? 

Rezolvare :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform figurii alăturate se poate aplica Teorema cosinusului în triunghiul ABC :  

2 2 2 0

1 2 1 22 cos30d d d d d   
2 2 2 3

400 300 2 400 300
2

d       

2 42400 42400 205d d km    . Așadar, dacă avionul ar zbura numai în linie dreaptă și între 

direcțiile AB și BC ar face un unghi de 30
0
 atunci distanța Arad - Cluj ar fi de 205 km,destul de 

apropiată față de distanța reală de 188 km.  

 

3. Un fermier are un teren de forma celui din figura alăturată pe care vrea să cultive 

legume și fructe. Unde trebuie să aleagă fermierul un punct pe latura AB a terenului astfel 

încât să aibă suprafețele AMD și MBC două triunghiuri echilaterale iar terenul MDC cultivat 

cu legume să aibă suprafața maximă.  

Rezolvare:  



 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fie 100 100x AM MB x MD x MC x         . 

0 2sin( ) (100 ) sin 60 (100 ) 3

2 2 4
MDC

MD MC DMC x x x x
A

      
   . 

Ariei suprafeței MDC îi asociem funcția : (0;100)A  , 23
( ) 25 3

4
A x x x   , iar maximul 

acestei funcției este 
2(25 3) 625 3

max ( ) 625 3
4 33

4
4

A x
a

 
     

 
  
 

 , maxim care se obține pentru  

25 3
50 50

2 3
2

4

b
x AM m

a
      

 
  
 

. Așadar, M trebuie să fie poziționat la mijlocul laturii 

AB. 

 

4.  Un teren agricol are forma unui triunghi echilateral de latură 80 metri. 

Proprietarul vrea să planteze patru culturi diferite dar pe patru suprafețe care să aibă aceeași 

arie. Cum trebuie să aleagă cele trei puncte M, N, P astfel încât să obțină patru suprafețe de 

arie egală.  

Rezolvare :  

 

Fie      , ,M AB N BC P AC    astfel 

încât 80AM x BM x    , 

80BN x CN x    , 

80CP x AP x    .   

Observăm că  AMP MBN PNC     

și au ariile egale.  

 

Rezultă  
280 3 sin

3 3
4 2

MNP ABC AMP

AM AP A
A A A

 
        

  0
806400 3

3 sin 60
4 2

x x 
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2(80 ) 3
1600 3 3

2 2

x x
  



23 3
1600 3 60 3 .

4

x
x   

Fie funcția : (0;1)A  , 23 3
( ) 60 3 1600 3

4
A x x x   . 

Aceasta admite o valoare minimă egală cu 

2
2 3 3

60 3 4 1600 3
3600 3 9 1600 36004 400 3

4 3 3 3 3 3 3
4

4

a

  
   

      



. 

Observăm că 
2 23 80 3 6400 3

1600 3
4 4 4

ABC

l
A       

1

4
MNP ABCA A   

2400 3 692AMP BNP CPN MNPA A A A m     . 

 

5.  O tablă de suprafață triunghiulară oarecare ABC, ca în figura de mai jos,  cu AB= 4 

m, BC= 8 m, AC= 6 m,  se dorește a fi tăiată prin trei puncte situate pe laturile ei astfel încât 

să se formeze trei triunghiuri având arii cât mai mari.  Cum trebuiesc luate cele trei puncte 

M,N,P pentru a maximiza aria celor trei suprafețe AMP, BMN, CNP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare :  

Se cere de fapt luarea a trei puncte      , ,M AB N BC P AC    astfel încât 

AMP BMN CNPA A A A    să fie maximă altfel spus aria triunghiului MNPA  să fie minimă. 

Fie AM BN CP x     4 , 8 , 6MB x NC x AP x      . 

Fie S aria triunghiului ABC care se poate calcula cu una din formulele (1) , formula lui Heron, 

( )( )( )S p p a p b p c     sau (2)  
sin

2

AB AC A
S

 
 .  Putem exprima însă aria celor trei 

triunghiuri AMP, BMN, CNP în funcție de aria S utilizând formula  (2).  

sin (6 ) sin
(6 )2 2

sin 4 6 sin 4 6

2 2

AMP

AM AP A x x A
A x x

AB AC A AS

    


  
    

. Analog, pentru celelalte. 
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(4 )

4 8

BMNA x x

S





,      

(8 )

8 6

CNPA x x

S


 


 

(6 ) (4 ) (8 )

24 32 48
MNP

x x x x x x
A S A S S

      
       

 
. 

După desfacerea parantezelor și scoaterea în factor comun rezultă 

21 1 1 1 1 1
1

4 8 6 24 32 48

MNPA
x x

S

   
         

   
. 

Cum AB= 4, se ia   0;4x   , deci , se consideră funcția  : 0;4f  , 29 13
( ) 1

96 24
f x x x   . 

Această funcție admite un minim, și anume,  

2
13 9

4
4724 96

94 216
4

96

a

 
    

   



. Acest minim se 

realizează pentru 

13
2624 2,88

92 9
2

96

b
x

a




    



. Așadar, raportul MNPA

S
 este minim dacă și numai 

dacă MNPA  este minimă, și acest lucru se întâmplă pentru 2,88x   metri.  

 

6.  O problemă  interesantă o constituie și următoarea imagine de mai jos care face 

referire la dispariția unui pătrat  în urma unei noi aranjări a figurilor geometrice  din primul 

desen.  

Cum este posibil așa ceva ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rezolvare :  

 

Așa cum vedem din primul desen avem un  triunghi dreptunghic format din două triunghiuri 

dreptunghice, 1 și 2 și din două figuri congruente în formă de  3 și 4 .  

La prima vedere toate figurile din primul desen sunt congruente cu cele din al doilea desen. Și 

totuși, la o nouă aranjare a figurilor, de unde apare acel gol în al doilea desen.  
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Să notăm cu A unghiul de pe ipotenuză unde apare un unghi drept și două unghiuri ascuțite a 

și b,  de la cele două triunghiuri dreptunghice. Acestea două ar trebui să fie complementare căci așa 

cum arată figura cele două triunghiuri ar trebui să fie asemenea. Așadar, 090A a b   . 

Folosind funcția tangentă pentru a exprima valoarea unghiurilor obținem : 

2

5
tg a   și 

8

3
tg b  . Atunci, 

2 8 46

5 3 15( ) 46 0
2 8 11

1
5 3 15

tg a tg b
tg a b

tg a tg b




      
 

 

. De aici rezultă că 

unghiul a+b este obtuz ceea ce înseamnă că unghiul A nu este alungit, altfel spus unghiurile a și b 

nu formează  un unghi drept, prin urmare, ipotenuzele lor nu sunt ăn prelungire și din această cauză, 

la o nouă aranjare a figurilor apare un gol.  
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Biografie Augustin Louis Cauchy  
 

Irimia Andrei 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” București 

Profesor îndrumător: Dumitru Savulescu 

                      

Augustin Louis Cauchy (n. 21 august 1789, Paris - d. 23 mai 1857, Sceaux, Hauts-de-

Seine) a fost unul dintre cei mai 

importanți matematicieni francezi. A demarat un proiect 

important de reformulare și demonstrare riguroasă a teoremelor 

de algebră, a fost unul dintre pionierii analizei matematice și a 

adus o serie de contribuții și în domeniul fizicii. Datorită 

perspicacității și rigurozității metodelor sale, Cauchy a avut o 

influență extraordinară asupra contemporanilor și succesorilor 

săi. Catolic și monarhist fervent, a manifestat o prezență socială 

activă..A studiat la Școala Politehnica si la Școala de Poduri si 

Șosele din Paris.A predat matematica la Școala Politehnica,apoi 

la College de France și la Sorbona.A fost membru al Academiei 

de Știinte din Paris.Persecutat pentru vederile sale politice,a fost 

exilat in Elveția (1830),de unde a fost invitat la Universitatea din 

Torino,ca titular al catedrei de fizică-matematică infiintată anume pentru el.A revenit dupa 9 ani in 

Franta ,realizându-si mult mai târziu cariera de profesor astronomie-matematică la Sorbona.

 Cauchy este una dintre gloriilor matematicilor franceze ,de o productivitate,a scris 789 de 

memorii cu subiecte din toate ramurile matematicii,din mecanica ,astronomie si fizica. A adus 

contributii importante in special  la lamurirea notiunilor de baza ale analizei matematice,ca 

functie,limita,continuitate,a enuntat  un criteriu de convergenta a seriilor ,e considerat unul dintre 

fondatorii analizei matematice moderne-introducand multa precizie si rigoare in aceasta stinta.A 

formulat primele teoreme de existenta din teoria ecuatiilor diferentiale si ale ecuatiilor cu derivate 

partiale.S-a preocupat de teoria substitutiilor.Pentru lucrarea “Theorie sur la surface d‟une fluide 

pesant d‟une profondur indefini”(1816),a fost premiat de Academia de Stiinte din Paris.La șfarșitul 

vietii sale a survenit subit, ultimele cuvinte i-au fost:‟‟Les hommes passent ,mais leurs ocuvres 

demeurent‟‟.           Cauchy a lăsat 

posterității un număr enorm de lucrări matematice care au fost publicate din 1882 pâna în 1974 

în Opere complete. Este vorba de 27 volume ce cuprind circa 800 de articole din 

domeniile: algebră, analiză matematică, mecanică și teoria probabilităților. 

 

Algebră 

Cauchy a îmbunătățit rezultatul teoremei lui Lagrange referitoare la rezolvare ecuațiilor algebrice 

generale, obținând ceea ce azi numim teorema lui Cauchy. 

În algebra modernă, studiază legile de compoziție, fiind, alături de Lagrange, precursorul 

teoriei grupurilor. 

Dezvoltă teoria determinanților și determină proprietățile principale ale acestora. 

În cadrul algebrei liniare studiază ceea ce ulterior se va numi matricea lui Cauchy. 

Introduce noțiunile de "modul al unui număr complex", "numere complexe conjugate". 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98
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Analiză matematică 

Cauchy dă o fundamentare nouă analizei matematice. Definește riguros infinitul mic prin trecere 

la limită. A dat definiția continuității funcției și a studiat funcțiile cu variabile complexe. 

Contribuțiile lui Cauchy în domeniul analizei matematice au fost atât de bine fundamentate, că și-au 

păstrat valoarea până în zilele noastre. Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, acestea au fost 

revizuite pe baza teoriei mulțimilor a lui Georg Cantor. 

Șiruri și serii 

Deși erau utilizate în calcule, seriile și seriile de funcții nu aveau o teorie clară și bine fundamentată. 

În Curs de analiză, Cauchy definește riguros convergența seriilor, se ocupă în special de seriile de 

termeni pozitivi și de seriile trigonometrice. Mai mult, în ceea ce privește comparația seriilor, 

descoperă un criteriu de convergență, care azi îi poartă numele: criteriul lui Cauchy. Studiind seriile 

de numere întregi, obține raza de convergență, iar, în cadrul produsului a două serii, obține produsul 

lui Cauchy. 

Câteva din contribuțiile sale: 

 definește șirul Cauchy; 

 criteriu de convergență: criteriul Cauchy; extinde rezultatele lui Bolzano; 

 duce mai departe lucrările lui E. Heine și Cantor privind definirea riguroasă a 

mulțimii numerelor reale; 

 demonstrează convergența seriilor geometrice; 

 descoperă formula Cauchy-Hadamard cu care calculează raza de convergență a unei serii de 

puteri. 

Calculul diferențial și integral 

Utilizând conceptul de limită, Cauchy elaborează definiția derivatei, spre deosebire 

de Lagrange și Laplace, care s-au bazat pe seriile Taylor. În ceea ce privește calculul integral, 

utilizează procesul-limită, prin care intervalul de integrare este împărțit la infinit. 

 În 1842 propune metode de calcul al primitivelor funcțiilor raționale, cu aplicații 

în astronomie (mecanica corpurilor cerești). 

Ecuații diferențiale 

Pentru sistemele liniare de ecuații diferențiale cu coeficienți constanți, Cauchy a dat o 

soluție bazată pe transformarea Fourier. Domeniul de existență îl obține prin metoda liniei 

poliginale (care ulterior îi va purta numele). 

Analiza funcțională 

Contribuțiile lui Cauchy în domeniul funcțiilor complexe sunt complet novatoare. Până 

atunci, pentru calculul integralelor reale, ca și Laplace, utilizase planul complex în mod intuitiv, 

fără a avea o bază teoretică riguroasă. În Curs de Analiză va defini pentru prima dată funcția cu 

variabile complexe. Până în 1840 era singurul care se ocupa de acest domeniu, atât de vastă era 

contribuția sa în teoria funcțiilor. 

Geometrie  

În domeniul poliedrelor, propune o demonstrație a teoremei lui Descartes-Euler referitoare 

la numărul fețelor, vârfurilor și muchiilor unui poliedru convex. Aici aduce un lucru nou utilizând 

ceea ce, mai târziu, va fi numit proiecție stereografică.Aplică analiza matematică în geometrie 

studiind: tangenta, ecuația planului, suprafețele de ordinul al doilea. În 1813 a demonstrat 

teorema egalității a două poliedre regulate convexe, care constituie prima aplicație a topologiei la o 

problemă netopologică, teoremă care a contribuit la completarea geometriei lui Euclid. 
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Fizică 

În cadrul mecanicii studiază elasticitatea corpurilor. Enunță legi privind variațiile de 

tensiune din solide, condensarea și dilatarea. În domeniul opticii, studiază propagarea 

luminii, reflexia și refracția și dispersia, reconsiderând lucrările anterioare ale lui Fresnel, Coriolis și 

regăsind rezultatele lui Brewster. Demonstrează existența undelor evanescente, verificate 

experimental de către Jasmin 

 

Lista principalelor contribuții 

 Inegalitatea Cauchy-Schwarz 

 Criteriul Cauchy este realizat atunci când, pentru orice ԑ >0, există un număr ℕ astfel 

încât  pentru orice |     |   ԑ, pentru orice i,j > N. 

 Produsul Cauchy a două șiruri  este: 

an  bn=∑       
 
    

 

 Problema lui Cauchy: Dacă f(x,y) este o funcție analitică într-o vecinătate a lui (x0 y0) 

atunci să se determine o soluție y(x) a ecuației diferențiale: 

               
  

   
  . 

cu condițiile inițiale          . 

 Ecuațiile Cauchy-Riemann 

 Legea de distribuție Cauchy, numită și Legea de distribuție Cauchy - Lorentz, cu multiple 

aplicații în statistică, analiza spectrală, studiul mișcării ocilatorii. 

Viața politică 

Ca și André-Marie Ampère, Cauchy a fost un monarhist antiliberal. Pentru a-și face cunoscută 

gândirea regalistă nu a ezitat să se folosească de poziția sa la Academie. În 1830 s-a autoexilat în 

semn de protest față de noul regim. Consideră dinastia Bourbon ca «susținătoare a religiei și a 

civilizației creștine, apărătorii ideilor și principiilor cărora el s-a dedicat în întregime». 

Omagiu 

Cauchy a fost membru al Asociației Regale din Londra și al multor academii de științe ale 

lumii. A fost membru al ordinului Legiunii de Onoare.     

 Numele său se află înscris pe Turnul Eiffel.De aseamenea, o stradă din Paris îi poartă 

numele. 

Bibliografie: 

 http://www.math.md/school/istoria/cauchy/cauchy.html 

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

 http://www.scientia.ro/biografii/116-biografii-matematica/4738-augustin-louis-cauchy.html 

  

http://www.math.md/school/istoria/cauchy/cauchy.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_Louis_Cauchy
http://www.scientia.ro/biografii/116-biografii-matematica/4738-augustin-louis-cauchy.html
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Ion Barbu (Dan Barbilian) (1895 - 1961)     

BIOGRAFIE 
 

Stancu Raluca 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

Prof. Coord. Niță Viorica 

 

Ion Barbu pe numele său adevărat Dan Barbilian  

(n. 18 martie 1895, Câmpulung-Muşcel, d. 11 august 1961, 

Bucureşti) a fost un poet şi matematician român. A fost 

unul dintre cei mai importanţi poeţi români interbelici, 

reprezentant al modernismului literar românesc.  

Unicul fiu al magistratului Constantin Barbilian şi 

al Smarandei (n. Soiculescu), fiica de procuror. 

Pseudonimul care l-a facut celebru în poezie este, de fapt, 

numele originar al familiei, transformat printr-o latinizare 

curentă. 

Studiile elementare şi gimnaziale le face la 

Câmpulung, Damineşti, Stâlpeni, Piteşti. Urmează liceul la 

Bucureşti. Demonstrează de pe acum deosebite aptitudini 

de mathematician. După ce-şi i-a licenţa (1921) obţine o 

bursă pentru doctorat în Germania. Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului, 

elevul Barbilian publică remarcabile contribuţii în revista Gazeta matematică. Tot în acest timp, 

Barbilian îşi dezvoltă şi pasiunea pentru poezie. Între anii 1914-1921 studiază matematica la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, studiile fiindu-i întrerupte de perioada în care îşi satisface 

serviciul militar în timpul Primului Război Mondial. Cariera matematică continuă cu susţinerea 

tezei de doctorat în 1929. Mai târziu participă la diferite conferinţe internaţionale de matematică. În 

1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Publică diferite 

articole în reviste matematice. 

În anul 1919, Dan Barbillian începe colaborarea la revista literară Sburătorul, adoptând la 

sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului său, Ion Barbu. În 

timpul liceului îl cunoaşte pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin una din cele 

mai lungi şi mai frumoase prietenii literare. 

Debutul său artistic a fost declanşat de un pariu cu Tudor Vianu. Plecaţi într-o excursie la 

Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii, 

argumentând că spiritul artistic se află în fiecare. Din acest "pariu", Dan Barbilian îşi descoperă 

talentul şi iubirea faţă de poezie. Dan Barbilian spunea că poezia şi geometria sunt complementare 

în viaţa sa: acolo unde geometria devine rigidă, poezia îi oferă orizont spre cunoaştere şi imaginaţie. 

Criticul şi prietenul său Tudor Vianu îi consacră o monografie, considerată a fi cea mai 

completă până în ziua de azi. Una din cele mai cunoscute poezii a autorului, După melci, apare în 

1921 în revista Viaţa Românească. Tot în acest an pleacă la Göttingen (Germania) pentru a-şi 
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continua studiile. După trei ani, în care a făcut multe călătorii prin Germania, ducând o viaţă boemă, 

se întoarce în ţară. 

Ion Barbu, care nu s-a rezumat niciodată să fie un simplu poet descriptiv, nu se dezminte 

nici cu După melci, deşi aici îl surprindem că se pierde mai mult decît oriunde în amănunta 

exterioare. 

Din poemele fabulative cu elemente de figuraţie din natură, capodopera rămîne însă Riga 

Crypto şi lapona Enigel, balada închipuită de Ion Barbu ca zisă de un menestrel, “la spartul nunţii, 

în cămară". Asistăm de astă dată la o dramă lirică, a cărei desfăşurare are loc în lumea vegetală a 

climatului boreal, implicînd erosul în forma unei conjuncturi extraordinar plasticizate. Povestea 

nefericitului Crypto, “regele-ciupearcă", este cîntată cu o gingăşie plină de gravitate. Pradă 

dragostei pentru mica laponă Enigel, oprită într-un popas de noapte în poiana sa de muşchi, în 

drumul cu renii spre păşunile de mai la sud, Crypto o îmbie să rămînă acolo, “în somn fraged şi 

răcoare", departe de soarele de care el se simte despărţit, prin “visuri sute, de măcel". 

Semnificativele versuri ale răspunsului, cu care Enigel îi respinge rugămintea, pentru că aspiră cu 

întreaga ei natură la solavitate, ne dau o imagine a nordului, hibernând cu cultul soarelui în suflet, 

de o putere expresivă adânc memorabilă. 

Principiul, pe care se structurează arta poetică a lui Ion Barbu, în ultima etapă de manifestare 

a evoluţiei sale apare enunţat, aproape programatic, în versurile din bucata Joc secund într-un stil 

care ajunge să-fie caracteristic întregului ciclu, greu de descifrat prin natura excesiv sintetică a 

formulării, prin subiectivismul cu,totul arbitrar al analogiilor create, prin discontinuitatea 

imaginilor, prin opţiunea pentru cuvântul rar sau de specialitate matematic. 

   La 11 august 1961, moare la spitalul “Vasile Roaită" din Bucureşti, bolnav de cancer. 

  “Ermetismul său i-a ucis orice spontaneitate şi i-a secat vâna. De vocaţie matematician, Ion 

Barbu s-a folosit pentru ermetizarea primelor redactări de procesul matematic al substituirii. Se ştie 

că în algebră, cifra cantitativă e înlocuită cu un simbol calitativ”. 

 

 

Bibliografie:  

http://mate.info.ro/Resources/ro-RO/  

http://ro.wikipedia.org/wiki/ 
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Cercul 

 

Elev: Tofan Oana Georgiana 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” , Bucuresti. 

Profesor îndrumător:  Săvulescu Dumitru 

 

  În acest referat ne propunem să prezentăm noţiunea de cerc, elemente şi proprietăţi ale 

acestuia. După prezentarea chestiunilor teoretice au fost introduse exemple şi probleme rezolvate. 

Partea a doua conţine un set de exerciţii şi probleme selectate pentru cine doreşte să aprofundeze 

această noţiune. La final se află şi soluţiile la problemele selectate, precum şi o bibliografie. 

 

CHESTIUNI  TEORETICE 

 

Ecuaţia cercului (C) cu centrul în punctul (a, b) şi de rază r este:    (C) : 222 )()( rbyax    (1) 

Dacă  coincide cu O(0, 0), atunci ecuaţia cercului (C) devine:    (C) : 222 ryx     (2) 

Ecuaţia carteziană generală a cercului este:     (C) : 02222  pnymxyx      (3) 

Dacă se dezvoltă (1) se obţine:   022 22222  rbabyaxyx  (4) 

Din(3) şi (4) deducem:   ma  ,  nb  ,  prba  222 . 

Cercul care trece prin origine are ecuaţia:   02222  nymxyx . 

Cercul cu centru pe axa Ox, (a, 0) are ecuaţia:    0222  pmxyx . 

Cercul cu centru pe axa Oy, (0, b) are ecuaţia:   0222  pnyyx . 

INTERSECŢIA  DINTRE  O  DREAPTĂ  ŞI  UN  CERC 

 

Fie dreapta (h) : 0 yx  şi cercul (C) : 222 )()( rbyax  , de centru 0M (a, b) şi rază 

r. Poziţia dreptei (h) faţă de cercul (C) se poate stabili calculând distanţa de la punctul 0M  la 

dreapta (h), adică:    d( 0M , h) =
22

||



 ba
. 

Dacă d( 0M , h) < r, atunci dreapta (h) şi cercul (C) au exact două puncte comune                              

(h este secantă cercului). 

Dacă d( 0M , h) = r, atunci dreapta (h) şi cercul (C) au exact un punct comun                                     

(h este tangentă la cercul (C)). 

Dacă d( 0M , h) > r, atunci dreapta (h) şi cercul (C) nu au puncte comune                                                   

(h este exterioară cercului (C)). 
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TANGENTA  ÎNTR-UN  PUNCT  AL  UNUI  CERC 

Fie A( 0x , 0y ) un punct dat pe cercul (C) de centru 0M (a, b). Deoarece tangenta în A este 

perpendiculară în A pe rază, şi dacă M(x, y) este un punct oarecare din plan, ecuaţia tangentei se 

obţine scriind: AM 0  AM = 0. 

Ecuaţia tangentei în punctul A( 0x , 0y ) la cercul (C) se mai scrie: 

0))(())(( 2
00  rbybyaxax . 

(Se obţine prin procedeul de dedublare din ecuaţia cercului). 

TANGENTA  LA  CERC  DE  DIRECŢIE  DATĂ 

 

Ecuaţiile tangentelor de direcţie dată la cercul (C) cu centrul în 0M (a,b) şi de rază r au 

forma: 21)( mraxmby  .    (5) 

TANGENTE  DUSE  DINTR-UN  PUNCT  EXTERIOR 

 

Fie punctul A( 0x , 0y ), exterior cercului (C) de centru 0M (a, b) şi de rază r. Pentru a scrie 

ecuaţiile tangentelor duse din A la cercul (C) se procedează astfel: 

Scriem ecuaţiile tangentelor de direcţie m la cerc 21)( mraxmby   şi punem condiţia 

ca ele să treacă prin punctul A( 0x , 0y ), adică să verifice egalităţile: 2
00 1)( mraxmby  . 

De aici rezultă pentru m două valori 1m , 2m  şi ecuaţiile tangentelor duse din A la cerc sunt: 

)( 010 xxmyy  ;      )( 020 xxmyy  . 

Fie cercul (C) de ecuaţie: 02222  cbyaxyx  cu centrul în 0M (a, b) şi de rază  r astfel 

încât cbar  222 . În orice punct M din plan expresia: (x, y) = cbyaxyx  2222     (6) 

se scrie: (x, y) = )()()( 2222 cbabyax  . 

Aşadar, expresia (6) reprezintă puterea punctului M(x, y) faţă de cercul (C) de ecuaţie (x, y) = 0. 

Semnul lui (x, y) este cel al diferenţei 0M M  r. 

(x, y) > 0  punctul M este exterior cercului; 

(x, y) = 0  punctul M este pe cerc; 

(x, y) < 0  punctul M este interior cercului. 

Fiind date cercurile: (C) : 02222  cbyaxyx  şi  (C) : 0''2'222  cybxayx  axa lor radicală 

este dreapta:  0')'(2)'(2  ccybbxaa    (7) 

Fasciculul de cercuri cu cercurile de bază (C) şi (C) are ecuaţia:  C +  C = 0 (8) 

Dacă notăm cu  unghiul cercurilor (C) şi (C) avem:  cos  =
'''

)'(
2

1
''

2222 cbacba

ccbbaa





    (9) 

Cele două cercuri sunt ortogonale dacă:   )'(
2

1
'' ccbbaa  .   (10) 
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PROBLEME  REZOLVATE 

                          

1. Se dau punctele A(1, 0) şi B(2, 0). Să se studieze mulţimea () de puncte M aparţinând 

planului (P), astfel încât  MA = 2  MB. 

Rezolvare. Pentru orice punct M(P) rezultă imediat că:  MA = 2  MB  04 22  MBMA . 

Pe de altă parte, x, y fiind coordonatele punctului M, avem:  222 )1( yxMA  ;       

222 )2( yxMB   ceea ce implică:  22 4MBMA 151833 22  xyx . 

Rezultă punctul M() dacă şi numai dacă 151833 22  xyx = 0 adică dacă şi numai dacă 

05622  xyx . 

Relaţia precedentă fiind echivalentă cu 222 2)3(  yx  rezultă că mulţimea () este cercul de 

centru (3, 0) şi de rază  2. 

 

2. În planul (P) raportat la reperul ortonormat (O, i , j ) se dau punctele A(3, 2) şi B(1, 1). Să 

se studieze mulţimea () a punctelor M aparţinând lui (P), astfel încât  1122 MBMA . 

Rezolvare. Pentru orice punct M(x, y)(P) avem : 222 )2()3(  yxMA ;       

222 )1()1(  yxMB ceea ce implică 152822 2222  yxyxMBMA .  

Prin urmare, M()  11152822 22  yxyx , adică, dacă şi numai dacă 02422  yxyx  

ceea ce este echivalent cu: 
22

2

2

3

2

1
)2( 

















 yx . Aşadar  M()  

22
2

2

3

2

1
)2( 

















 yx  

ceea ce arată că mulţimea () este cercul de centru  








2

1
,2  şi de rază 

2

3
r . Se observă că  este 

mijlocul lui [AB]. 

 
3. Să se scrie ecuaţia unui cerc în următoarele cazuri: 

 a). centrul cercului este (1, 2) şi  52r ; 

 b). cercul trece prin O(0, 0) şi centrul său este (3, 4); 

 c). cercul trece prin punctul A(4, 5) şi centrul său este (2, 3); 

 d). centrul cercului este (1, 1) şi cercul este tangent dreptei   05286  yx ; 

Rezolvare. a). Ecuaţia cercului este 20)2()1( 22  yx  sau 0154222  yxyx . 

b). Ecuaţia cercului ce trece prin origine este: 02222  nymxyx  cu am  , bn  , iar (a, b) 

fiind centrul cercului. Avem 3a , 4b , deci 3m , 4n  şi ecuaţia cercului este: 

08622  yxyx . 

c). Cum centrul cercului este (2, 3) şi A(4, 5) aparţine cercului, avem: 

  10)35()24( 22  Ar . 

Prin urmare, ecuaţia cercului este: 0100)3()2( 22  yx . 
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d). Pentru a scrie ecuaţia cercului trebuie să calculăm raza cercului. Cum dreapta 05286  yx  

este tangentă cercului, raza cercului este distanţa de la punctul (1, 1) la tangenta cercului, deci 

5
10

50

86

|521816|

22





r . Ecuaţia cercului este: 025)1()1( 22  yx . 

 
4. Să se scrie ecuaţia unui cerc care trece prin punctele A(1, 1), B(2, 2) şi centrul său se află pe 

dreapta 023126  yx . 

Rezolvare. Fie (a, b) centrul cercului. Întrucât acest punct se află pe dreapta 023126  yx  

înseamnă că coordonatele sale verifică ecuaţia dreptei. Deci 023126  ba     (1) 

 Fie ecuaţia cercului sub forma: 02222  pnymxyx , unde am  , bn   şi deci 

02222  pbyaxyx     (2) 

Dar, punctele A(1, 1), B(2, 2) aparţin cercului, deci coordonatele lor verifică ecuaţia cercului (2). 
Avem ecuaţiile:  222  pba     (3)   şi  844  pba     (4) 

Ecuaţia (2) a cercului este bine determinată dacă se cunosc parametrii a, b, p. Rezolvând sistemul 

format din ecuaţiile (1), (3) şi (4) obţinem: 
6

13
a , 

6

5
b , 4p .  

Prin urmare ecuaţia cercului este: 04
3

5

3

1322  yxyx . 

 

5. Să se afle coordonatele centrului şi raza cercului:  0156433 22  yxyx . 

Rezolvare. Împărţim ecuaţia cercului prin 3 şi obţinem:  052
3

422  yxyx .  Coordonatele 

centrului cercului sunt: 
3

2

3

4

2

1









a , 12

2

1
b , iar 

9

58
51

9

4
5222  bar , deci 

3

58
r . 

 

6. Se consideră cercurile (C) şi (C) de ecuaţii respectiv: (C) : 0107322  yxyx ;(C) : 

0148422  yxyx . Arătaţi că dreapta (d) de ecuaţie 047  yx  este perpendiculară 

pe  

linia centrelor cercurilor (C) şi (C). 

Rezolvare. Cercul (C) are centrul în punctul 0M 









2

7
,

2

3
, iar cercul (C) are centrul în punctul  

0M (2, 4). Ecuaţia liniei centrelor este: 
4

2

7

4

2
2

3

2








 yx
  sau  0267  yx . 

Întrucât panta dreptei (d) este 7m  şi panta liniei centrelor este 
7

1
'm , avem 1' mm , adică 

cele două drepte sunt perpendiculare. 

 
7. Se dau într-un reper ortonormat punctele A(12, 0), B(0, 5) şi I(2, 2). Arătaţi că punctul I este 

echidistant de laturile triunghiului OAB. Scrieţi apoi ecuaţia cercului înscris în acest triunghi. 

Rezolvare. Distanţa de la I la axa Ox este egală cu 2, după cum şi distanţa de la I la axa Oy este 

egală tot cu 2. Ecuaţia dreptei AB este 01
512


yx

 sau 060125  yx . 
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Distanţa de la I la dreapta AB este: .2
13

26

125

|6021225|

22





 

Aşadar, punctul I este centrul cercului înscris în triunghiul OAB, iar raza sa este 2r . Prin urmare, 

ecuaţia cercului înscris este:  4)2()2( 22  yx  sau 044422  yxyx . 

PROBLEME  PROPUSE 

1. Să se scrie ecuaţia cercului cunoscând coordonatele centrului  şi raza r, în următoarele cazuri: 

a). (0, 0);   r = 3; b). (4, 0);   r = 2;          c). (0, 3);   r = 5;  

d). (2, 4);   r = 3; e). (4, 3);   r = 1;          f). (2, 1);   r = 1. 

2. Să se scrie ecuaţia cercului de diametru [AB] în următoarele cazuri: 

a). A(2, 3)  şi  B(4, 7) ; b). A(4, 2)  şi  B(1, 1) ;     c). A(5, 7)  şi  B(3, 9) ;  

3. Să se determine centrul şi raza cercului a cărei ecuaţie este 027124)(8 22  yxyx .  

Care este poziţia originii faţă de acest cerc? 

4. Să se scrie ecuaţia cercului de centru , tangent axei Ox în următoarele cazuri: 

a). (4, 2);      b). (3, 2);      c). (4, 0). 

5. Să se determine toate valorile parametrului real m pentru care dreapta 

0)1(22)1( 22  mmyxm  este tangentă la cercul cu centru în origine şi raza  r = 2. 

6. Se consideră cercurile (C) şi (C) de ecuaţii respectiv:   (C) : 02222  cbyaxyx ;  

(C ) : 0''2'222  cybxayx . Arătaţi că dreapta (d) de ecuaţie 0')'(2)'(2  ccbbyaax  este 

perpendiculară pe linia centrelor cercurilor (C) şi (C ). 

7. Să se scrie ecuaţiile cercurilor tangente la dreptele  x + y + 13 = 0  şi  x − 7y + 5 = 0, dacă 

punctul (−3, 1) aparţine acestor cercuri. 
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Curiozități matematice despre protoni și electroni  

 

Ciobanu Luis,  

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

 

 Raza unui atom de hidrogen este de      cm. Raza  nucleului atomului de hidrogen 

este de        cm, iar raza electronului este de           cm. 

 
 Într-un gram de materie sunt         protoni, adică mai mulți protoni decât sunt 

picături de apă în oceanul Atlantic și oceanul Pacific la un loc. 

 
 

 Masa Pământului este de          grame. Pământul conține               
protoni. 

 
 Masa Soarelui este de        grame. 
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 Masa galaxiei noastre este de cca      ori mai mare decât masa Soarelui, adică de 

cca        grame. Există cca.      galaxii. Deci în tot universal nostru sunt cca. 

                         cca.          cca.      protoni. 

 
 Cum ne înșală exponenții! De la numărul de protoni dintr-un gram de masă, până la 

numărul de protoni ai Universului, nu observăm decât o diferență de 56 de unități la 

exponentul lui 10. Ne întrebăm: atâta tot? Avem impresia că nu e vorba de o creștere 

prea mare. Și totuși de la un gram de masă la întregul Univers, nu e glumă! Să nu 

uităm însă că aceste 56 de unități în plus înseamnă 56 de cifre în plus, peste cele 24 

de cifre inițiale(făcând abstracție de coeficient), adică înseamnă că Universul are de 

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ori mai mulți 

protoni decât un gram de masă, sau de 100000000000000000000000000000 ori mai 

mulți protoni decât Pământul, cu alte cuvinte că Universul echivalează cu tot atâtea 

Pământuri. 

 
 

 Un amănunt deosebit de interesant este ca Arhimede și-a propus să calculeze 

numărul de „fire de nisip” din Univers. În scrierile lui se găsește acest calcul. 

Arhimede nu precizează ce înțelege prin Univers. După socoteala lui, în Univers ar 

exista fire de nisip în număr de cca. „o mie de miliarde din ordinul 9 al primei 

perioade”, adică : 

    ,(   ) -                 fire de praf. 

Arhimede a găsit așadar că în Univers există      „fire de praf”, iar savanții din 

secolul al XX-lea au găsit că în Univers sunt      protoni. Coincidență? 

Bibliografie: 

Rodan Victor, Curiozități științifice, Editura Științifică, București, 1967. 
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Combinări 
 

Dirlea Raluca Ana Maria 

Colegiul National “Mihai Eminescu” Bucuresti 

Profesor indrumator: Dumitru Savulescu 

 

In aceasta prezentare va voi vorbi despre combinări, multimi neordonate. 

Combinari 

 Definiție: Dacă A este o mulțime cu n elemente, atunci submulțimile lui A formate fiecare 

cu cate k elemente,  

   0 ≤ k ≤ n, k Є N
*
 , se nmeste combinări de n luate cate k, notate cu Cn

k
. 

 Formula:  

       Cn
0
=1    Cn

n
=1 

Teorema 

 Numărul de  Cn
k
 este egal cu              . 

 Propietăți ale combinatorilor: 

 1.        (combinatori complementare) 

 2.Identitatea lui Pascal: 

Dacă 1 ≤ k  ≤ n, atunci are loc: 

 

 

3. 

 

Probleme rezolvate: 

1.Să se demonstreze că:     
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2.Să se demonstreze că: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Să se afle n din egalitatea   Cn
2
+Cn+1

2
=36 

 

 

 

 

 

 

 

4.Să se determine x din 11C2x
x 
≥ 6C2x+1

x+1
 

 

 

 

 

 

5.Determinați numărul de triunghiuri care pot fi construite prin unirea a 3 vârfuri dintr-un octogon? 

 

 

 

 

6.Să se rezolve:  
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7.Să se arate ca N este un pătrat perfect: 

 Se pun conditiile de existenta, x
2
-1˃3, x

2
-x+1˃3, 10-x≥0, x≥0, x

2
-4≥0,3-x≥0, de unde a rezultat ca 

x={2,3}. 

Am inlucuit cu 2 pe x in ecuatie, de unde a rezultat ca nu este bun deoarece nu exista         . Apoi 

am inlocuit pe x cu 3 de unde a rezultat ca N este un patrat perfect.  

 

 

 

  

8.Să se determine punctele de maxim si minim afunctiei                      , unde D reprezinta domeniul 

sau maxim de definitie. 

 Se pun conditiile de existenta de unde rezulta ca: 

Din acestea rezultă că  

 

 Din asta rezultă că x=1 este punct de  maxim si x=5 este punct de minim. 

 

Probleme propuse 

 1.Demonstrați egalitatatile: 

 2.La un concurs sportiv sunt 6 probe. Un sportiv este obligat să evoleze in trei probe. Câte 

posibilități are? 

 3.Intr-o clasa sunt 15 fete si 15 băieti. In câte moduri se poate forma un grup din 3 fete si 5 

băieti? 

 4.Determinați numărul modalităților de imparțire a 12 elevi in 3 echipe, altfel in cât să 

contină 4 elevi fiecare? 

 5.Se consideră 10 puncte distincte in plan. Dacă cele 10 puncte determină exact 43 de drepte 

distincte, arătați că exact trei puncte sunt coliniare. 

Sursa:-Manualul de Matematica pentru clasa a 10a de la editura Mathpress, autori Mircea Ganga, 

anul 2005 

             -profesoronline.ro  
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Conjectura lui Goldbach 
 

Stoica Gloria şi Miliţoiu Maria,  

C.N. Jean Monnet Ploieşti,  

prof. îndrumător Militaru Claudiu  

 

Christian Goldbach a fost un matematician german, 

născut la data de 18 martie 1690 şi decedat pe 20 noiembrie, 

în anul 1764. A mai studiat și Dreptul, dar cea mai mare 

realizare a sa, pentru care a rămas în istoria matematicii, o 

constituie ceea ce astăzi se numește conjectura lui 

Goldbach. 

În 1725 a plecat în Rusia, unde a devenit membru al 

Academiei Ruse de Științe. În perioada 1726 - 1740 a 

îndeplinit funcția de secretar al Academiei. 

În 1742 a devenit funcționar superior în Ministerul 

Afacerilor Externe, cu ocazia căreia s-a mutat definitiv la 

Moscova. 

În domeniul teoriei numerelor, a mai studiat chestiuni legate de puterile numerelor perfecte, 

demonstrând câteva teoreme, cum ar fi cea numită azi teorema Goldbach-Euler. De asemenea, 

Goldbach a mai adus câteva contribuții în domeniul analizei matematice. 

Problema care îi poartă numele (conjectura lui Goldbach) a expus-o într-o scrisoare din 

1742 către Leonhard Euler ( acesta a fost un matematician si fizician elvețian, considerat forța 

dominantă a matematicii secolului al XVIII-lea și unul dintre cei mai remarcabili matematicieni și 

savanți multilaterali ai omenirii. De asemenea, el a introdus notația modernă pentru litera grecească 

∑ (sigma) pentru sumă și litera „i” pentru unitatea imaginară. Folosirea literei grecești π (pi) pentru 

raportul dintre circumferința unui cerc si diametrul său a fost de asemenea popularizată de Euler, 

chiar dacă ideea nu a pornit de la el.)  

Este una dintre cele mai vechi probleme. Acesta nu a lăsat nici o urmă în istoria matematicii 

cu excepția acestei propoziții. În 1950 și matematicianul român Dimitrie Pompeiu a scris ceva 

despre ipoteza lui Goldbach.  

Aceasta spune că: 

Orice întreg mai mare decât 2 poate fi scris ca sumă de 3 sau 2  numere prime. La vremea 

aceea, 1 era considerat număr prim, așa că o versiune modernă a conjecturii inițiale a lui Goldbach 

este: 

Orice întreg mai mare decât 5 poate fi scris ca sumă de 3 numere prime. 

Euler, devenind interesat de problemă, îi răspunde că această conjectură este de fapt o consecință a 

versiunii mai tari (varianta binară = varianta tare): 

Orice număr întreg par, mai mare decât 2, poate fi scris ca sumă de două numere prime. 
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El a observat că în toate cazurile pe care le-a încercat, orice număr par (cu excepția lui 2, 

care este el însuși un număr prim) poate fi reprezentat ca suma a două numere prime. De exemplu: 

4=2+2, 6=3+3, 8=5+3, 10=5+5=3+7, 12=5+7, 14=7+7=3+11, 16=13+3=11+5, ... , 100=97+3 etc. 

Euler nu a reușit să demonstreze conjectura, nimeni (de altfel) până în prezent, deoarece 

numerele prime sunt infinite (Euclid a demonstrat acest lucru) nu este posibilă demonstrarea 

fiecărui caz în parte. Preferabilă este găsirea unei metode general valabilă. 

Știați că: Un calculator a reușit să demonstreze conjectura până la numărul 1029999999?! 

(însă sursele nu asigură corectitudinea demonstrației) 

Se numește conjectură (prezumție, ipoteză) și nu teoremă, deoarece încă nu a fost demonstrată 

riguros matematic până acum, pentru oricare număr n par, dar nici nu a fost infirmată de vreun 

exemplu particular. Un al doilea Andrew Wiles (acesta a demonstrat Marea teoremă a lui Fermat în 

1994) care o va rezolva își va asigura medalia Fields (Nobelul în matematică). 

 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Conjectura_lui_Goldbach 

                      http://desprenumere.blogspot.ro/2012/01/conjectura-lui-goldbach.html  

                      Cartea: Unchiul Petros și Conjectura lui Goldbach de Apostolos Doxiadis 

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

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

                     http://www.muzuu.org/new_life/pics/simpleblog/math/goldbach/goldbach.html 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conjectura_lui_Goldbach
http://desprenumere.blogspot.ro/2012/01/conjectura-lui-goldbach.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://ro.wikipedia.org/wiki/Christian_Goldbach
http://www.muzuu.org/new_life/pics/simpleblog/math/goldbach/goldbach.html


 

 

46 

 

Srinivasa Ramanujan - ஸ்ரீநிவாச ராமானுஜன 

          

Constantinescu Alexandra-Isabela 

C.N.AL.I.CUZA 

Profesor Isofache Catalina 
 

        Srinivasa Ramanujan s-a născut într-o familie săracă 

din India şi a fost un autodidact, 

lucrând izolat de restul comunitatii de matematicieni din 

vremea lui. 

  Considerat  “un geniu in stare pura”, savantul era 

foarte religios, fiind convins ca inspiratia lui venea de la o 

zeita hindusa, Namagiri. 

    In ciuda dificultatilor materiale, el a ajuns la 

Universitatea Cambridge, castigandu-si asfel locul in 

randul matematicienilor de renume. A murit la numai 32 

de ani, de tuberculoza. 
        Un tânăr indian de 25 de ani, cu școlarizare precară și 

aparent destinat unei cariere mediocre de funcționar 

inferior, pe nume Srinivasa Ramanujan, îi scrisese, 

mărunt, ca pentru a economisi hartia, cateva randuri plus 9 

pagini pline cu ecuații. Tanărul Ramanujan scrisese anterior multor altor matematicieni, dar fie nu 

primise nici un răspuns, fie primise refuzuri laconice. Hardy, însă, a înțeles că are de-a face cu un 

geniu. L-a invitat imediat la Trinity, dar indianul a refuzat; părinții și o sumă de superstiții îi 

interziceau să călătorească atat de departe. Hardy s-a ocupat să i se găsească rapid o bursă de 

cercetare în India și nu a încetat demersurile de a-l avea la Cambridge. În cele din urmă, tanărul 

indian a traversat jumătate de lume și a ajuns la Trinity, în primăvara lui 1914. A învățat importanța 

colosală a pașilor intermediari, a stațiilor intermediare, a drumului pană la rezultat. 

              A început să lucreze cu Hardy și a confirmat tuturor prima impresie a profesorului britanic: 

Ramanujan era un geniu! Un Mozart al matematicii, s-a spus. Primul război mondial l-a împiedicat 

să revină în India, prelungind șederea sa la Cambridge. Abia în 1919 va reveni la Madras, unde se 

va stinge, bolnav de plămani, un an mai tarziu. Avea 32 de ani.Ramanujan sărea mulți pași și 

ajungea, deodată foarte departe, amețitor de departe. Hardy încerca să-l convingă că va avea succes 

și lumea îl va asculta doar dacă va duce demonstrația pas cu pas. Stilul matematic se oglindea și în 

viață. De fapt, Ramanujan vroia gloria universitară europeană și o merita pe deplin - știa rezultatul, 

știa că va avea toate onorurile academice posibile. Doar că Hardy știa și cum anume se obține așa 

ceva. Și în viață, ca și în matematică, Ramanujan știa rezultatul înaintea tuturor, știa și pașii, dar nu 

mai avea răbdare să-i facă de vreme ce știa rezultatul. 

              Aflat pe patul de moarte, savantul i-a scris mentorului său, matematicianul englez 

G.H.Hardy, ca un zeu i s-a arătat în vis şi i-a dezvaluit nişte calcule deosebite. 

  Colegii săi de breasla au fost uluiţi nu doar de aspectul mistic al afirmaţiilor sale, cât şi de 

formulele scrise de acesta, care nu puteau fi întelese de nimeni. 

  Abia in anul 2002, matematicianul Sander Zwegers a demonstrat că formulele redactate de 

indian erau corecte şi ca acestea vor ajuta oamenii de stiinta să înteleagă anumite aspecte legate de 

"găurile negre" din spaţiul cosmic. 
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  Misterioasa scrisoare a lui Ramanujan prezintă câteva funcţii care se comportau diferit de 

cunoscutele funcţii theta, dar totuşi semănau cu acestea. Acestea au fost numite "funcţii theta false". 

  Matematicienii care au demonstrat ca formulele sale sunt corecte au fost uimiţi de viziunea 

lui, pentru ca abia acum, folosind metode moderne, ei au putut ajunge la aceeaşi concluzie ca 

Ramanujan. 

    Calculele lui sunt cât se poate de utile in prezent. “Nimeni nu vorbea despre găurile 

negre în anul 1920, iar acum munca lui Ramanujan ne ajută să le înţelegem”, declară 

matematicianul Ken Ono. 

     Deși nu a avut nici o pregătire formală în matematică, până a fost descoperit de 

profesorul Godfrey Harold Hardy, a adus contribuții substanțiale în domeniile analizei matematice, 

teoriei numerelor, seriilor infinite și fracțiilor continue 
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Cum se armonizează calculul numeric cu lumea 

înconjurătoare? 

 

Hotea Elisei 

Colegiul Tehnic ʺAurel Vlaicuʺ Baia Mare 

Profesor coordonatorː Adela Pop 

„Matematica este muzica raţiunii.”  

James J. Sylvester 

Prezentând alegerea carierei sale, fizicianul Heisenberg redă cuvintele spuse de mama unui 

coleg: "Mersul lumii este determinat în ultimă instanţă de ce vor oamenii tineri. Dacă tinerii aleg 

frumosul, va exista mai multă frumuseţe în lume, dacă aleg utilul, vor exista mai multe lucruri utile. 

De aceea, alegerea fiecăruia în parte are ponderea nu numai pentru el însuşi, ci pentru întreaga 

societate." 

Poezia şi matematica ţin de frumosul pe care tinerii îl pot alege. 

Legătura dintre artă şi matematică a fost subliniată atât de matematicieni, cât şi de artişti. Că 

matematica este artă, o dovedeşte şi punerea în scenă, la Roma, a piesei Infiniţii scrisă de John D. 

Barrow, profesor de matematică la Universitatea Cambridge. Autorul dedică regizorului Luca 

Ronconi, "pentru imaginaţia sa fără limite", Cartea infinitului.  

Într-un poem dedicat de Nichita Stănescu matematicianului Solomon Marcus, poetul încheie 

astfel: "Matematica s-o fi scriind cu cifre, dar poezia nu se scrie cu cuvinte/Cucuriguu!" În Omagiul 

său, adresat tot lui Solomon Marcus, poeta Constanţa Buzea vorbeşte despre "umbra care răsare şi 

suie pe zid, în acelaşi ritm/ cu acelaşi pas, totuşi, omul concret pe scara concretă / respiraţia lui 

eliberând un abur în ger, e altceva..." 

Ar părea deci că inima şi mintea, sensibilitatea şi raţiunea, abstractul şi concretul nu pot fi 

puse alături. Ce au în comun matematica şi poezia? Aş aminti contemplaţia, gratuitatea, bucuria 

pură de a simţi şi înţelege. Matematica este o scrisoare a lui Dumnezeu, redactată într-o limbă 

frumoasă. Poezia ţine de Pathos, de partea fiinţei care e înflăcărată, care se minunează, care se 

întreabă, care nu moare în banalitate, în sărăcia unei lumi lipsite de sens. Dinamizează fiinţa. 

Spiritul integrator creează omul complet. 

 Cum se armonizează calculul numeric cu lumea 

înconjurătoare?  

Platon(427-347) apela la media geometrica 

pentru a explica structura fizică a lumii. 

Media aritmetică și armonică erau folosite 

pentru a defini ,,spiritul universal''   

Pitagora, în faimoasa sa școală de la 

Crotona, a reușit să formuleze prima teorie 

matematică a armoniei muzicale  

Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni prin teoria armoniei 

numerice. Astfel, diferenţele dintre sunete le apar ca raporturi numerice, 

sunetele muzicale fiind astfel determinabile matematic. 

Dacă lungimile a două coarde sunt în raportul 2/1, tonurile generate de 

ele diferă printr-o octavă, media armonică a lungimilor coardelor determină cvarta (4/3), iar 

media lor aritmetică determină cvinta (3/2) 
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Cercetătorii din Chartres au descoperit proporţiile consonanţele în dimensiunile templului lui 

Solomon, construind apoi marea lor catedrală după aceleaşi criterii.  

Otto von Simson arăta în recenta sa lucrare „Catedralele gotice” că nu numai Catedrala din 

Chartres, ci chiar toate marile catedrale gotice erau concepute ca o adevărată „muzică în piatră”.  

Rapoartele ½, 2/3, sau 3/4 nu au fost descoperite din întâmplare în aceste construcţii, ci au fost 

revelate evident în proporţiile folosite. 

Faimosul şir al lui Fibonacci a captivat matematicienii, artiştii, designerii şi savanţii timp de 

secole. Cunoscut şi ca Proporţia de Aur, răspandirea sa pretutindeni şi uimitoarea sa funcţionalitate 

în natură îi sugerează importanţa ca o caracteristică fundamentală a Universului. 

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

Fiecare număr al secvenţei este suma celor două numere care îl preced. Este un model simplu, dar 

pare să fie un fel de sistem de numerotare încastrat în structura cosmosului. Aici sunt 15 uimitoare 

exemple de „phi”(litera grecească desemnând Proporţia de Aur) în natură. 

 Petalele de flori 

Numărul petalelor la o floare urmează şirul lui Fibonacci. Exemple faimoase includ 

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

cu 34, şi aşa mai departe. Phi apare în petale datorită aranjamentului ideal de 

împachetare, aşa cum este selectat de procesele darwiniene; fiecare petală este plasată 

la 0,618034 din circumferinţa (dintr-un cerc de 360°), permiţând cea mai bună expunere la lumina 

soarelui. 

In mod similar, semintele de pe un con sunt aranjate intr-un tipar in spirala. Fiecare con consta intr-

o pereche de spirale, fiecare rasucindu-se spre in sus si in directii opuse. Numarul de pasi se va 

potrivi aproape intotdeauna unei perechi de numere Fibonacci consecutive. De exemplu, un con 3-5 

este unul pe care spiralele se vor reintalni in spate dupa trei pasi pe spirala stanga si 5 pasi pe cea 

dreapta. 

 Cochiliile 

Proprietaţile unice ale Dreptunghiului de Aur oferă încă un exemplu. 

Această formă, un dreptunghi în care raportul laturilor este egal cu 

proporţia de aur (phi), poate avea ca rezultat un proces de cuibărire care 

poate fi repetat la infinit – şi care ia forma unei spirale. Este numită 

spirala logaritmică şi abundă în natură. 

Cochiliile melcilor şi ale nautiluşilor urmează spirala logaritmică, 

asemeni urechii interne. Mai poate fi vazută şi la coarnele anumitor 

specii de capră şi la forma unor panze de păianjen. 

Galaxiile spirale 

Nu este surprinzător că galaxiile spirale urmează 

şi ele modelul familiar Fibonacci. Calea Lactee are căteva braţe spirale, 

fiecare dintre ele fiind o spirală logaritmică de circa 12 grade. Ca o remarca 

secundară interesantă, galaxiile spirale par să sfideze legile fizicii 

newtoniene. Ȋnca din 1925, astronomii au realizat că, întrucât viteza 

unghiulară de rotatie a discului galactic variază cu distanţa faţa de centru, 

braţele radiale ar trebui să devină curbate, pe masură ce galaxia se roteşte. 

Ulterior, după câteva rotaţii, braţele spirale ar trebui să se înfaşoare în jurul 

unei galaxii. Dar ele nu o fac – de aici aşa-numita problemă  a infăşurării. 

Stelele din exterior, se pare, se mişcă cu o viteza mai mare decât era de aşteptat – o trăsătură unică a 

cosmosului, care îi permite să îşi reţină forma. 

http://viataverdeviu.ro/?p=19360
http://viataverdeviu.ro/?p=19360
http://viataverdeviu.ro/?p=19360
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  Uraganele urmează şi ele modelul Fibonacci. 

  Degetele. Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 

falange, separate prin 2 încheieturi. 

Media lungimilor falangelor este de 2, 

3 si respectiv 5 cm. În continuarea lor 

este un os al palmei  care are în medie 

8 cm.  

 Moleculele ADN 

Chiar şi domeniul microscopic nu este imun la Fibonacci. 

Moleculele de ADN măsoară 34 de angstromi lungime şi 21 lăţime 

pentru fiecare ciclu complet al dublei lor spirale. Aceste numere, 34 si 21, sunt numere din şirul lui 

Fibonacci şi raportul lor este 1,6190476, aproximând destul de strâns phi = 1,6180339. 

 Pe lângă aceste fenomene spectaculoase, calculul numeric este folosit permanent, în viaţa 

cotidiană, când merg cu bicicleta la munte şi la urcare am viteza de 9 km/h, la coborâre 11 km/h. 

Sunt curios care este viteza medie?     

 Viteza medie este media armonică a vitezelor de deplasare. 

 

 

Sau la Scoală. Vreau să-mi calculez media la matematică. Am 

notele 8, 9, 9 și la teză am luat 7. 

 

 

 

 

 

Care îmi este media generală dacă am obținut notele 6, 7, 7, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10? 

 

 

Sala de spectacol. Primăria orașului vrea să construiască o sală de spectacole având aceiași 

suprafață cu Sala Polivalentă care are dimensiunile 125mX180m. Care este lungimea laturii noii 

săli? 

  

Lungimea l reprezintă media geometrică a numerelor 125 și 180.  

Ȋn concluzie valorile medii fac parte din viața cotidiană. Calculul numeric desăvârşeşte arta având 

valențe necontestate în toate domeniile cunoaşterii. 
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Curiozități despre fracții 
 

Popescu Darius 

Școala Gimnazială Nr.81, București 

Prof. Coord. Ichim Cristina 

 

 MOTTO: „Obiectul matematicii este atât de serios, încât este util să nu pierdem ocazia 

pentru a-l face distractiv” 

 Dacă vi s-ar cere să simplificaţi fracţia 
65

26
 aţi proceda astfel: 

5

2

65

26
13(

 . 

Se observă că, în cazul acestei fracţii, simplificarea revine la o simplă eliminare a cifrei 6, aflată atât 

la numărător, cât şi la numitor. 

În mod natural se pune întrebarea: care sunt fracţiile la care putem scrie 

   
b

a

xb

ax
  , unde a, b, x  {1, 2, 3, …, 9} ?                                                     (1) 

Evident că vom evita cazul banal a = b = x.  

Din relaţia (1) rezultă: 

   (10a + x)b = (10x + b)a, 

   10ab + xb = 10xa + ab, de unde se obţine : 

   9ab = 10xa – xb, 9ab = x(10a – b) 

   
b-10a

9ab
x  , cu xN. 

Luînd pe rând a egal cu 1, 2, 3, …, 9, vom obţine pentru x soluţiile: 

Dacă a = 1, atunci 
b-10

9b
x  , şi cum xN, găsim pentru b valorile posibile {4, 5}, iar pentru x 

valorile posibile{6, 9}.  

Fracţiile căutate vor fi 
4

1

4)6(

)6(1
 , 

5

1

5)9(

)9(1
 . 

Dacă a = 2, atunci se obţine fracţia 
5

2

5)6(

)6(2
 , iar dacă a = 4 se mai obţine soluţia 

8

4

8)9(

)9(4
 .        (2)                                                                                                                       

 Pentru a > 4 nu mai găsim soluţii. 

 Între paranteze s-a scris cifra ( numărul) cu care s-a făcut simplificarea, convenţie ce se va 

păstra şi în continuare. 

Iată  că, în fracţiile de la (2), deşi simplificarea se face eronat, nerespectând regulile 

obişnuite de simplificare, totuşi rezultatele sunt corecte.  
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Dacă acelaşi procedeu s-ar aplica în cazul simplificării altor fracţii, atunci rezultatele ar fi 

greşite. Prin urmare, este de reţinut faptul că un raţionament greşit poate conduce la rezultate bune. 

De aceea, în rezolvarea problemlor de matematică, trebuie să urmărim corectitudinea nu numai a 

rezultatelor finale, ci şi a raţionamentelor prin care au fost obţinute aceste rezultate. 

 O problemă analoagă cu (1) este cea a determinării fracţiilor 
b

a

bx

xa
 , cu a b şi a, b, x   

{1, 2, 3, … , 9}.                                                                                                                                  (3) 

Din (3) prin calcule similare vom obţine: 

   
a-10b

9ab
x  , cu xN, ceea ce ne arată că soluţiile pentru (3) se obţin din (2) 

prin schimbarea lui a cu b. Astfel se obţin fracţiile cu simplificări frauduloase : 

 
1

4

)6(1

4)6(
 , 

1

5

)9(1

5)9(
 , 

2

5

)6(2

5)6(
 , 

4

8

)9(4

8)9(
 .                                                                          (4) 

 Fracţiile de la (4) sunt de fapt inversele fracţiilor din (1). 

Următorul salt în lumea fracţiilor care admit astfel de simplificări frauduloase, ar fi mărirea 

numărului de cifre de la numărător şi de la numitor. 

În lucrarea ŞOCUL MATEMATICII profesorul Solomon Marcus ne propune pentru 

contemplare următorul exemplu în care se pot face trei simplificări frauduloase succesive cu 6 : 

5

2

65

26

665

266

6665

2666
 . 

 Vom încerca să găsim şi alte exemple de acest tip: 

  
b

a

xxb

axx
 , cu a b şi a, b, x  {1, 2, 3, … , 9}.                                                    (5) 

 Obţinem: (100a + 10x + x)b = (100x + 10x +b)a sau 

  99ab + 11xb = 110xa, de unde prin împărţire cu 11 rezultă 

  9ab + xb = 10xa 

  9ab = 10xa – xb, 9ab = x(10a – b) 

  
b-10a

9ab
x  , cu xN, care admite soluţiile găsite la (1). 

 Prin urmare apar noile simplificări posibile, dar tot năstrujnice: 

  
4

1

4)66(

)66(1
 ,

5

1

5)99(

)99(1
 , 

5

2

5)66(

)66(2
 , 

8

4

8)99(

)99(4
 .                                                      (6) 

Încercăm să determinăm în continuare numerele naturale xy  care pot face posibilă simplificarea: 

  
b

a

xyb

axy
 , cu a, b, x, y  {1, 2, 3, … , 9}.                                                      (7) 

 Efectuînd calculele se obţine: 
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  (100a + xy )b = (10 xy + b)a, de unde va rezulta 

       99ab = (10a – b) xy    

  
b-10a

99ab
xy  . 

 Se obţine doar soluţia x = y şi de aici cazul se reduce la cel studiat anterior. 

Inspirați de aceste exemple, putem extinde la un număr de n cifre egale cu 6 sau 9 : 

4

1

64

16

664

166

6664

1666
...

46...66

6...661






n

n  

5

2

65

26

665

266

6665

2666
...

56...66

6...662






n

n  

5

1

95

19

995

199

9995

1999
...

59...99

9...991






n

n  

8

4

98

49

998

499

9998

4999
...

89...99

9...994






n

n .                                                                     (8) 

Aceste egalităţi rămân valabile şi dacă fracţiile se inversează. 

Ceea ce v-am prezentat în acest referat sunt doar câteva curiozităţi matematice, iar aceste 

tipuri de simplificări năstrujnice nu pot fi aplicate decât unui număr restrâns de fracţii, după cum am 

demostrat riguros. Ele sunt cu atât mai interesante, cu cât sfidează mai mult regulile binecunoscute 

şi aplicate frecvent la clasă în rezolvarea problemelor. Tocmai de aceea, ideea de a descoperi astfel 

de excepţii, ne introduce şi ne poartă paşii prin fascinantul labirint al tainelor matematicii. 
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Demonstrarea unor inegalități cu ajutorul funcțiilor 

derivabile 
 

Stan Daniela Florentina,  

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Jud. Ilfov 

Prof. Îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 
 

Noțiuni teoretice: 

Proprietăţi ale funcţiilor derivabile 

 

        Definiţie: Fie f:I→R, cu I∈R, interval. 

 

 Spunem că punctul x0∈I este un punct de maxim local strict pentru f, dacă există o 

vecinătate   

U a lui x0, astfel încât: f ( x ) < f ( x0 ),  x ∈ U ∩ (I \{x0}) . 

 

 Spunem că punctul x0∈I este un punct de minim local strict pentru f, dacă există o 

vecinătate 

 U  a lui x0, astfel încât: f ( x ) > f ( x0 ),  x ∈ U ∩ (I \{x0}) . 

 

                 Teorema lui Fermat: 

Fie f:I→R derivabilă pe I. În orice punct extrem local din interiorul lui I, f‟ este nulă. 

 

                 Teorema lui Rolle: 

 

Dacă funcţia continuă f:[a,b]→R este derivabilă pe (a,b) și f(a) = f(b) atunci există c∈(a,b) astfel             

încât  f‟(c) = 0. 

 

                 Teorema lui Lagrange: 

Dacă funcţia continuă f:[a,b]→R este derivabilă pe (a,b), atunci există c∈(a,b) astfel încât  

f(b) –f(a) = (b-a) f‟(c) 

                  Consecinţe ale Teoremei lui Lagrange: 

 Fie f:E→R o funcţie derivabilă și I∈E un interval.  

 

 Dacă  x∈I, avem f '(x)>0, atunci funcţia este strict crescătoare pe I.  

 Dacă  x∈I, avem f '(x)<0, atunci funcţia este strict descrescătoare pe I.  

 Fie f:(a,b) →R o funcţie derivabilă și c∈(a,b). Dacă f ' se anulează în c schimbându-și 

semnul, atunci c este un punct de extrem local pentru f.  

Teoremă. Dacă funcţia f este continuă și derivabilă pe I (I – interval deschis), atunci: 

 între două rădăcini consecutive ale funcţiei există cel puţin o rădăcină a derivatei;  

 între două rădăcini consecutive ale derivatei există cel mult o rădăcină a funcţiei.  

 

                   Teorema lui Cauchy:  
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Dacă f,g:[a,b]→R continue pe [a,b], derivabile pe (a,b) și g‟(x)≠0,  x∈(a,b) atunci ∃c∈(a,b) astfel 

încât  

                                   (f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))=(f'(c))/(g'(c)) 

                        Funcţii convexe și funcţii concave 

 

  O funcţie este convexă pe un interval real (a,b), dacă pentru  x1,x2∈(a,b) graficul 

funcţiei pe intervalul (x1,x2) este situat sub segmentul de dreaptă care unește punctele (x1, f(x1)) și 

(x2, f(x2)).  

 

 O funcţie este concavă pe un interval real (a,b), dacă pentru  x1,x2∈(a,b) graficul 

funcţiei pe intervalul (x1,x2) este situat desupra segmentului de dreaptă care unește  

punctele (x1, f(x1)) și (x2, f(x2)). 

                     Propoziţia 

 

 Dacă funcţia f are derivată de ordinul al doilea strict pozitivă (f '(x)>0) pe intervalul 

(a,b), atunci f este strict convexă pe (a,b).  

 

 Dacă funcţia f are derivată de ordinul al doilea strict negativă (f '(x)<0) pe intervalul 

(a,b),         

atunci f este strict concavă pe (a,b).  

 

 

Problema 1. Să se compare numerele eπ și π e 

 

Rezolvare: Se consideră funcţia      f :[e,+∞ ) → R, f (x) =  lnx/x   

                   Derivata funției este    

                                                   f‟ (x) = ((lnx)^'∙x-(lnx)∙x')/x^2   = (1/x  ∙x-lnx ∙1)/x^2  = (1-lnx )/x^2  

 

                    Aceasta este negativă  pentru orice x∈(e,+∞) și f este continuă pe [e,+∞) rezultă că 

funcţia f este strict descrescătoare pe [e,+∞).  

        Atunci , cum e<π se obţine 

                                                       f (e )  >  f ( π )  ⇒ 

 

                                                        ⇒  lne/e   >   lnπ/π  ⇒ 

 

                                                 ⇒ πlne>elnπ   ⇒ 

                                                 ⇒lne^π>lnπ^e⇒                e^π>π^e 

 

 

Problema 2. Să se studieze mărginirea șirului x n = 1+1/2 + 1/3 +…………+1/n      (n≥1) 

 

Rezolvare  Demonstrăm inegalitatea  ln(1+x) ≤ x ,  (x≥0)                     (1) 

Pentru aceasta considerăm funcția  f :[0,+∞ ) → R, f (x) =   x- ln(x+1) 

Derivata acesteia este este     f‟ (x) =1 -  (x+1)^'/(1+x)  = x/(x+1)        x∈ ( 0,+∞).  

Atunci f '(x)>0,  x∈(0,+∞), prin urmare funcţia este strict crescătoare pe domeniul de definiţie,  
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adică f(x) ≥ f(0),  x∈(0,+∞), de unde obţinem inegalitatea ln(1+x) ≤ x ,  (x≥0)                     (1). 

În inegalitatea (1) se consideră x = 1/n , ( n = 1,2,... ) și se obţine 

 

                                                   ln(1+ 1/n) ≤  1/n          ⇔   

                                                  ln( (1+n)/n) ≤  1/n    ⇔   

                                                  ln(n+1) –ln n ≤  1/n             

Dând pe rând valori lui n=1, 2,…..găsim 

     

                                                   ln(1+1) –ln 1 ≤  1/1          

                                                  ln(2+1) –ln 2 ≤  1/2            

                                                  ln(3+1) –ln 3 ≤  1/3            

                                                  …………………. 

                                                  ln(n+1) –ln n ≤  1/n          

Se însumează inegalităţile și se obţine: ln ( n + 1) ≤ 1+  1/2  +  1/3 …+ 1/n 

                                                  Cum lim┬(n→∞)〖ln(1+n)= +∞〗 

Din ultima inegalitate deducem că   +∞ ≤ 1+  1/2  +  1/3 …+ 1/n ,  

așadar șirul este nemărginit. 

 

Problema 3. Pentru orice x > –1, α > 1are loc inegalitatea  

                                                                 (inegalitatea J.Bernoulli): 

(1 + x )α ≥ 1+ α x . 

 

Rezolvare: Considerăm funcţia   f :[ −1, +∞) → R, f (1 + x )α − 1−αx,   unde α >1. 

Calculăm derivata funcţiei 

                                                      f ' ( x ) = α (1+ x )α −1 − α = α ((1+ x)α −1 −1).  

Deoarece α  >1 rezultă că f '(x)<0 pentru x∈(–1,0) și atunci funcţia f este descrescătoare pe [–1,0] 

                                         f '(x)>0 pentru x∈(0,∞) și crescătoare pe [0,∞). 

 Așadar  punctul x=0 este punct de minim, adică  

                                        f(x) > f(0)⇒  

                                       (1+ x )α − 1− α x > 1−1, sau           

                                        (1 + x )α ≥ 1+ α x .  x∈ [ −1,0)∪ (0,+∞), α >1.  

 

Pentru x=0 se obţine egalitatea  (1 + x )α = 1+ α x  
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Din aplicaţiile matematicii în fizică 
 

Pleşa Alexandru Codruţ şi Bânzariu – Pleşa Liviu  

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov 

Profesor coordonator Spînu Elena Simona 

 

Ne apropiem de sfârşitul anilor de liceu şi realizăm că matematica este în multe alte 

discipline, dar cea mai mare pondere o are în fizică. Astfel, cu ajutorul matematicii, am calculat 

diferite mărimi fizice folosind ecuaţiile de gradul I sau II, sistemele de ecuaţii, reprezentări grafice. 

De asemenea am utilizat elemente de calcul vectorial, de geometrie şi de trigonometrie. În clasa a 

X-a, când am studiat aplicaţiile Principiului I al termodinamicii la transformările simple ale gazului 

ideal, am învăţat formula lucrului mecanic pentru o transformare izotermă, formulă care nu se putea 

demonstra cu aparatul matematic de care dispunem în clasa a X-a. În clasa a XI-a am studiat 

oscilaţii mecanice, iar către sfârşitul anului am învăţat derivatele şi că putem, cu ajutorul lor, să 

calculăm viteza sau acceleraţia. Ne-a plăcut ceea ce am învăţat, iar acest fapt ne-a determinat să 

studiem un pic mai mult, atât cât ne permite clasa a XII-a, şi am descoperit că sunt probleme a căror 

rezolvare cere aplicarea unor metode de calcul de o dificultate sporită sau care sunt accesibile doar 

elevilor care sunt în ultimul an de liceu. 

 

Determinarea vitezei oscilatorului liniar armonic 

Înainte de toate trebuie menţionat faptul că mişcarea oscilatorie reprezintă proiecţia pe o axă 

a mişcării circulare uniforme, iar raza mişcării circulare este amplitudinea mişcării oscilatorii.  

Astfel, cu matematica elementară, putem determina viteza în mişcarea oscilatorie ν în 

funcţie de viteza în mişcarea circulară νc, folosind geometria şi trigonometria. 

            

 

                                                           rvc     şi AvAr c    

 

                                                            coscos c

c

vv
v

v
 , dar t    

 

                  tAv  cos  

Am folosit simbolurile mărimilor fizice care caracterizează mişcările circulară şi oscilatorie 

cum ar fi ω - viteza unghiulară/pulsaţia, r – raza mişcării circulare, A – amplitudinea mişcării 

oscilatorii. 

Cum se folosesc derivatele pentru a determina această mărime? 

Pornind de la legea mişcării oscilatorii tAy sin , aflăm formula vitezei derivând 

elongaţia în raport cu timpul:  
dt

dy
v  . 

De la matematică ştim:    uuu cossin 


.  

Prin derivare rezultă formula vitezei oscilatorului liniar armonic:                                                         

cv

t 

v
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tAtA

dt

td
v 


coscos   

Determinarea acceleraţiei oscilatorului liniar armonic, care se realizează derivând viteza în 

raport cu timpul, o lăsăm ca o provocare pentru elevii de clasa a XI-a.  

 

Determinarea lucrului mecanic într-o transformare izotermă 

Pornim de la formula lucrului mecanic scrisă cu ajutorul integralei:    

 

 

 şi înlocuim presiunea din ecuaţia termică de stare:      

Ştiind că pe parcursul unei transformări izoterme se menţin constante atât temperatura gazului cât şi 

cantitatea de substanţă, iar R este constanta universală a gazelor, lucrul mecanic devine 

                                    
Aceasta este formula pe care am învăţat-o toţi în clasa a X-a. (Toate simbolurile folosite sunt ale 

mărimilor fizice din capitolul de termodinamică.) 

Rezolvarea unei probleme de extrem în fizică 

Două corpuri de mase  şi  sunt aruncate simultan, din acelaşi punct, pe 

verticală, unul în sus iar celălalt în jos, cu aceeaşi viteză iniţială . Scrieţi expresia 

energiei cinetice a acestui sistem şi determinaţi minimul ei. 

Rezolvare: 

 Energia cinetică a sistemului este suma energiilor cinetice ale celor două corpuri la un 

moment dat: 

 

 

 
 

 
 

 
 

              

         

           La momentul t0                                     La momentul t 

 

 Pentru a calcula energia cinetică trebuie să determinăm vitezele celor două corpuri la 

momentul t, iar pentru aceasta ne folosim de legea de mişcare. Am ales sistemul de coordonate ca în 

cele două figuri. 

x 

1 

2 

h 

V0 

V0 

x 

2 

1 

x

1 

x2 
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                                   şi            

Prin derivare obţinem 

                                          şi                        

Astfel energia cinetică a sistemului devine: 

 

Pentru determinarea extremului funcţiei Ec=f (t) derivăm această funcţie şi anulăm derivata 

obţinută.  

 

Rezolvăm ecuaţia de gradul I provenită din anularea derivatei de mai sus: 

 

 

 

 

Înlocuim timpul în expresia energiei cinetice şi se obţine   

 

Aceasta este o valoare minimă deoarece derivata a doua a energiei cinetice este pozitivă 

independent de valoarea lui t. 

 

Îi invităm pe colegi să înlocuiască t în expresia Ec şi să calculeze valoarea minimă a energiei 

cinetice, apoi să facă a doua derivare a funcţiei Ec=f (t), astfel se vor pregăti suplimentar atât pentru 

fizică cât şi pentru matematică. 

Există multe metode prin care matematica poate aduce contribuţii importante atât fizicii cât 

şi altor domenii. Dar utilizarea în exces a elementelor complexe de matematică poate să eclipseze 

fondul problemei sau înţelegerea procesului fizic. De aceea folosirea procedeelor complexe de 

matematică în rezolvarea problemelor de fizică trebuie să se facă cu multă precauţie în sensul 

utilizării acestora numai acolo unde metodele elementare se dovedesc a nu da rezultate. 

Bibliografie 

- Mantea Constantin, Garabet Mihaela, Manuale de fizică clasele a-IX-a, a-X-a, a-XI-a, Editura All 

- Ganga Mircea, Manual de matematica cls. a-XI-a,Editura Mathpress, Ploieşti, 2006   

- Mihail Atanasiu, Victor Drobotă, “Fizica pentru admiterea la facultate”, Editura Albatros, 

Bucureşti, 1974  

  



 

 

60 

 

Mihai Eminescu  şi   Matematica 

 

Atomei Natalia Nicoleta  

Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 

Profesor îndrumător: Opriţă Elena        

 

 

               Marele poet al culturii noastre a fost puternic atras de 

cunoştinţele ştiinţifice ale timpului său, acestea devenind uneori 

chiar izvor al propriei creaţii. Manuscrisele eminesciene 

impresionează prin variaetatea domeniilor abordate, dar şi prin 

gradul de elaborare a informaţiilor ştiinţifice, sunt însemnări 

referitoare la: matematică, fizică, astronomie. S-au găsit 

însemnări care ilustrează preocupările lui pentru studiul, 

înţelegerea şi interpretarea unor concepte importante ale 

matematicii.În anul 1993 a apărut la Editura Academiei Române 

volumul al XV-lea din „Operele lui Mihai Eminescu”, sub 

îngrijirea lui Petru Creţia şi Dimitrie Vatamaniuc. Textele din 

acest volum sunt împărţite în două secţiuni: Fragmentarium şi 

Addena. La rândul lor textele din Fragmentarium sunt împărţite 

şi ele în trei secţiuni. Printre textele din prima secţiune se găsesc 

şi cele referitoare la matematică, astronomie, fizică şi ştiinţe 

naturale. În textele redactate în primăvara şi vara anului 1883, poetul foloseşte „un limbaj de 

maximă concentrare, adesea criptic”. Acestea „pot constitui importanţă şi interes pentru şcoala 

matematică românească” deoarece în aceste însemnări „matematizează cele mai variate domenii ale 

activităţii umane”. El afirmă că matematica este „Limba universală, limba de formule, adică de 

fracţiuni ale celor trei unitaţi : timp, spaţiu si miscare ”.În capitolul „Educaţie şi învăţământ” sunt 

însemnări despre „Operaţii aritmetice”, efectuând aceste operaţii după modelul timpului. La 

paginile 177 şi 178 găsim operaţii de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. În capitolul 

„Elemente de calcul diferenţial” ocupându-se de raportul dintre finit şi infinit face o serie de 

însemnări caracteristice profunzimii gândirii sale. De exemplu:  

„Orice mărime finită faţă cu infinitul este zero. De aceea sentimentul de adîncă nimicnicie care ne 

cuprinde faţă cu Universul”. 

„O mărime concretă adunată c-o mărime infinită dă o mărime infinită”. 

„O mărime concretă din care se scade o mărime infinită dă un rest negativ in infinit”. 

„O mărime concretă multiplicată c-o mărime infinită creşte în progresiunea mărimii infinite”. 

„O mărime concretă divizată printr-o mărime infinită dă zero”.   

         În „Teoria ecuaţiunii” interpretează fenomenele umane prin ecuaţii matematice astfel: 

 „Orice moment din viaţa universului e ecuaţiunea momentului următor”. 

 „Orice moment din prezent e ecuaţiunea momentului trecut”. 

 „Nu cunoaştem decât raporturi dintre finit şi finit-ecuaţiunea”. 

 „ecuaţiunea fizică: frumuseţea” 

 „ecuaţiunea socială: echitatea” 

 „ecuaţiunea psihologică: lupta şi economia” 

 „ecuaţiunea intelectuală, omnilateralitatea, cultura ” 

 „ecuaţiunea comercială: preţul fix” 

 „ecuaţiunea comercială: dobânda legală”  
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     Sfera in universul poetului este infinită, cubul este finit.  

 Poezia „Glossă” seamănă cu o demonstraţie matematică: 

  „Viitorul şi trecutul 

  Sunt a filei două feţe 

  Vede-n capăt începutul 

  Cine ştie să le-nveţe; 

  Tot ce-a fost ori o să fie 

  În prezent le-avem pe toate, 

  Dar de-a lor zădărnicie 

  Te întreabă şi socoate.”  

Trecutul exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, zădărnicia este demonstraţia. 

„Alte măşti, aceeaşi piesă,” exprimă inecuaţia matematică, alte valori aceeaşi concluzie. 

 

Eminescu şi spaţiul cosmic 

„La steaua care – a răsărit 

E-o cale - atât de lungă 

Că mii de ani i - a trebuit 

Luminii ca s - ajungă.” 

Să se afle distanţa minimă până la prima stea. 

Rezolvare: Ştiind că viteza luminii este    300 000 km/s, timpul minim t= 2 000 ani(pentru a vorbi 

de “ mii de ani”) 

Distanţa minima este d min=vt. Adică:  

 

 

Eminescu şi mulţimile 

     Noţiunea de mulţime nu necesită o definiţie: este o noţiune matematică primară; cuvântul 

„mulţime“ sugerează tot ce trebuie pentru ca noi să înţelegem despre ce va fi vorba.   Cuvântul 

„mulţime“ sugerează o categorie matematică foarte cuprinzătoare. Există cuvinte care numesc 

concret anumite mulţimi şi sugerează ce calitate au elemente din care sunt constituite: cârd :( raţe, 

gâşte), turmă ( oi); cireadă ( vite), herghelie ( cai), făget ( copaci tineri), adunare ( oameni), roi ( 

albine ), spoiederă ( furnici),valuri -valuri.              Matematicianul şi logicianul german George 

Ferdinand Ludwig Philipp Cantor între anii 1874 şi 1897 a creat teoria mulţimilor. Cantor scria: „O 

mulţime este o colecţie de obiecte ale percepţiei ori ale gândirii, colecţie concepută ca un întreg. 

Obiectele respective se numesc elemente ale mulţimii“. Matematicianul a fost contemporan cu 

Eminescu; oameni de specialitate se vor pronunţa dacă poetul a avut ocazia să cunoască o parte din 

această teorie; este ştiut faptul că poetul manifesta curiozitate faţă de tot cea ce am numi cunoaştere. 

Citind opera poetului, cu gândul la capitolul mulţimi din matematică, te cuprinde mirarea câte 

exemple descoperi şi asta numai cu trimiteri directe la caracterizarea dată de Cantor; dacă ai talent 

şi răbdare poţi descoperi exemple „virtuale“ în conglomeratul unor metafore; să fi copil, să-ţi placă 

matematica, să-ţi placă poezia lui Eminescu şi să descoperi că cel mai frumos vers scris vreodată în 

limba română este „ascuns“ în scrisoarea a III-a şi că de fapt este o metaforă ce adăposteşte mai 

km

d

13

53

10299216

103606024365102min







 

 

62 

 

multe mulţimi: „ Numai-n zarea depărtată sună codrul de stejari“.Nu este singurul exemplu prin 

care se poate arăta că matematica nu este în absolut domeniul în care dacă intri te ia cu frig.  Nu este 

singurul exemplu prin care se poate arăta că studierea operei lui Eminescu nu a luat sfârşit. Pentru 

ambele ipostaze contează unghiul din care priveşti şi , mai ales , dacă eşti capabil să te laşi cuprins 

de emoţia nesfârşitului. Fragmentele ce urmează sunt extrase din „Scrisoarea a – III -a“ a poetului 

naţional Mihai Eminescu; am subliniat cuvântul sau grupul de cuvinte care sugerează noţiunea de 

mulţime:  

 a) „Când văzui a lor mulţime  câtă frunză,câtă iarbă“  

 b) „Pentru a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri“  

 c) „Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii“  

 d) „La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns“  

 e) „Eu nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne cunoşti 

        Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti“  

 f)   „Mulţi durară,după vremuri,peste Dunăre vr‟un pod 

         De - au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod“  

 g)   „Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi  

        Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi“  

 h)   „Risipite se‟împrăştie a duşmanilor şiraguri 

Cu gândul la Eminescu ne-am întrecut apoi să vedem care este cel mai bun la matematică: 

Din opt sute de catarge 

Care lasă malurile 

O cincime le vor sparge 

Vânturile, valurile... 

Iar din rest, în fundul mării 

O optime se vor duce. 

Câte oare-n faptul serii 

Mândre-n soare vor străluce? 

Veseli am citit poezia, acum să rezolvăm problema. 

- Vom reuşi oare fără ajutorul profesorilor noştri de matematică? Când ei ne îndrumă totul e clar 

şi frumos, dar singuri ne pierdem în detalii. Iar e grea matematica şi ce simplă era la început. 

-Poate dacă facem o echipă va fi mai bine! Trebuie să reuşim! 

Au fost multe probleme amuzante în concurs, ne-am distrat bine şi pentru un moment matematica 

a fost frumoasă. Ne întoarcem imediat la limite, ecuaţii şi primitive. Cine să le mai înţeleagă? 

 

Bibliografie 
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GPS-ul și algebra liniara 
 

 

Popescu Andrei 

Școala Gimnazială Vrănești 

Profesor Stancu Maria 
 

      GPS-ul este un sistem de poziționare prin satelit. Cei mai mulți i-au constatat utilitatea atunci 

când, deși au mers pe drumuri necunoscute au ajuns cu bine la destinație. Sistemul are la bază 

noțiuni și rezultate din algebra liniară. 

     Sistemul de poziționare globala este un sistem global de navigație prin satelit si unde radio. A 

devenit foarte popular după ce a fost folosit de foarte mulți conducători auto. De câțiva ani a fost 

înglobat pe telefoanele mobile și pe tablete.  

     Principiul de funcționare al GPS-ului constă în folosirea câtorva sateliți pentru localizarea la sol. 

Sistemul NAVSTAR, principalul sistem militar de poziționare prin satelit GPS, dispunea in 2010 de 

24 de sateliți, care se afla la o înălțime de aproximativ 20180 km distanță de Pământ. 

    Prin măsurarea exactă a distanțelor dintre receptor și cel puțin 4 sateliți se poate determina poziția 

oricărui punct de la suprafața Pământului. Ideal, ar fi nevoie doar de trei sateliți. În practică este 

nevoie și de a patra distanță, pentru minimizarea erorilor de poziționare datorate ceasurilor din 

receptoare, care nu sunt suficient de exacte, în comparație cu ceasurile atomice din sateliții utilizați. 

Pentru a calcula distanța dintre satelit și receptor se cronometrează timpul de care are nevoie 

semnalul radio să ajungă de la satelit la receptor. Semnalul radio se deplasează cu 300000 km/s. 

Fiecare satelit are semnal propriu, astfel încât receptorul știe exact despre ce satelit este vorba. 

    Cu timpul, GPS a început să folosească mai mult de 4 sateliți și metoda celor mai mici pătrate 

pentru a determina cea mai bună estimare a locației și orei receptorului. Alte îmbunătățiri ale 

metodei GPS-ului actual iau în considerare impedimentele pe care undele radio le întâmpină la 

trecerea prin atmosferă. 

    Algebra liniară oferă, în multe aplicații, posibilitatea construirii de modele matematice elegante și 

accesibile; o vom utiliza pentru a prezenta un model matematic al GPS-ului. Poziția geografică a 

receptorului este determinată de GPS utilizând soluția generală parametrizată a unui sistem 

compatibil nedeterminat de ecuații liniare. 

    Considerăm un autoturism al cărui șofer deține un sistem GPS. Acesta obține simultan semnale 

de la patru sateliți, fiecare semnal specificând momentul transmisiei și poziția satelitului în acel 

moment. 

   Să ne imaginam un sistem de coordonate Oxyz cu originea în centrul Pământului. Considerând 

raza Pământului ca unitate de lungime, Pământul va corespunde sferei unitate. Vom considera ca 

unitate de timp milisecunda, iar ca unitate de viteză, raza Pământului/milisecundă. Cu aceste 

convenții, valoarea numerică a vitezei semnalului radio este de 0,047. 

  Poziția mașinii poate fi exprimata prin punctul de coordonate (x, y, z), care, apoi, pot fi 

transformate în coordonate geografice: latitudine si longitudine. Evident, x² + y²+ z²= 1. Fie t timpul 

în care primim semnalele. 

    Scopul nostru este să determinăm  valorile x, y, z, t. 

    Datele sateliților sunt  următoarele:  

Satelitul     Poziția    Timpul 

1                 (1;2;1)     25,96 

2                 (2;1;2)     19,14 

3                 (1;1;1)     43,49 

4                 (2;1;1)     25,16 

 De exemplu, pentru primul satelit, semnalul a fost transmis la timpul 25,96 si a sosit la timpul t. A 

călătorit cu viteza 0, 047 și a parcurs distanța d = 0, 047(T − 25, 96). 
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 Aceeași distanță o putem exprima în funcție de x, y, z și de poziția satelitului de coordonate (1;2;1) 

astfel: 

 

d=√(   )  (   )  (   )  . 

    

Obținem ecuația: 

 

(x-1)
2
+(y-2)

2
+(z-1)

2
=0,47

2
(t-25,96)

2
, 

care se rescrie 2x+4y+2z=5,512-0,47
2
 t

2
. 

    

La fel scriem ecuațiile pentru ceilați trei sateliți. Acestea vor forma un sistem de 4 ecuații cu 4 

necunoscute, ce va putea fi rezolvat în x, y, z, t: 

{
 
 

 
                            

   

                              

                               

                              

 

   

Se vor exprima necunoscutele x, y, z în funcție de t. 

  

Vom obține soluția generală: 

{
                
              
               

 

    

Introducând valorile în ecuație obținem t1=67,398 și t2=46,238.Valoarea t2 ne plasează în afara 

Pământului, iar t1 ne dă x=0,159; y=0,216 și z=0,885. 

La acest nivel de precizie, probabil aparatul ne-ar conduce într-o localitate vecină celei de 

destinație. La 4 zecimale exacte am ajunge în localitatea de destinație, la 5 pe strada căutată, la 6 la 

numărul căutat, iar pentru un oraș aglomerat folosim 7 zecimale. 

  Cu ajutorul acestor coordonate, autoturismul este poziționat de dispozitivul GPS pe hartă și îi este 

oferită cea mai avantajoasă rută până la destinație. 

   Matematica există în fiecare lucru ce ne înconjoară. Situațiile în care ea se aplică devin din ce în 

ce mai sofisticate și mai surprinzătoare. 

 

Bibliografie: 

1. Dan Kalman, An Underdermined Linear System For GPS,The College Mathematical 

Journal no5, 2002, pp.384-390; 

2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 

3. Didactica matematică nr.1/2012 

    

2x+4y+2z-0,114t=5,512-0,047
2
t
2 

4x+2y+4z-0,084t =9,191-0,047
2
t
2
 

2x+2y+2z-0,192t=-0,175-0,047
2
t
2 

4x+2y+2z-0,111t=5,601-0,047
2
t
2
 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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Pe  urmele  lui  Pitagora … 

 

Hosu Vlad  

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului ,Covasna  

Prof.îndrumător:Burci Ileana  

 

   “Originar din Samos, un om, un muritor, 

                                                                                                    Enunţă în Cretona perceptul uimitor, 

          Înscris pe veci în templul Pitagorician 

                                                                                                      Că numărul e lege, e unic suveran” 

                                                     Ion Grigore  

    

Pitagora - matematician şi filozof grec – “un gigant al înţelepciunii”, a fost unul dintre 

primii deschizători de drumuri în matematica elină şi europeană.A studiat cu Thales din Milet şi 

Anaximandru, a călătorit şi s-a instruit în Egipt şi Chaldeea;S-a căsătorit şi a avut  3 urmaşi: o fată 

şi doi băieţi. 

           Pitagora nu a lăsat nimic scris, de aceea este greu de delimitat concepţiile şi contribuţiile 

ştiinţifice şi filozofice proprii de ale discipolilor săi, mai ales că prima descriere a operei şi a şcolii 

sale a fost întocmită cu 13 decenii mai tîrziu. Cu toate că Pitagora a rămas cunoscut în mod special 

datorită teoremei sale, el a realizat legătura dintre mărimi şi numere, dintre aritmetică şi geometrie, 

făcînd pentru matematică un pas gigantic şi covîrşitor. 

S-a stabilit în Cretona, în sudul Italiei, unde a înfiinţat o şcoală filozofic pe care era scris:        

,,Numerele guvernează lumea”. 

“Şcoala pitagoreic” reunea peste 300 de pitagorieni. 

         Din studiul numerelor, pitagorienii au conceput numerele figurative, numerele perfecte, 

imperfecte, supraperfecte, numerele amiabile, au definit numere pare şi impare, au studiat media 

aritmetică, geometrică şi armonică, au descoperit iraţionalitatea – utilizând teorema ce-i poartă 

numele, cunoşteau cele cinci poliedre regulate  şi sistemul zecimal.     

    În astronomie, ideea că Pămîntul se învârte în jurul unui ”foc central” apare pentru prima dată în 

cadrul şcolii pitagoriene.   

       Cu toate că poate ar fi fost mai corect ca alături de teorema catetei, şi a înălţimii să se numească 

eventual teorema ipotenuzei, Pitagora a rămas cunoscut în mod special datorită teoremei sale, deşi a 

fost descoperită cu mult înaintea lui Pitagora şi se presupune că doar  a extins-o la triunghiuri 

dreptunghice.  

▪ Pitagora a întocmit de asemenea şi Tabela înmulţirii, cunoscută şi sub numele de Tabela lui 

Pitagora sau Tabla înmulţirii,  piatra de încercare a oricărui şcolar care vrea să pătrundă în tainele 

socotitului. 

 ▪ În geometrie i se atribuie propoziţia din care rezultă că: “un plan poate fi acoperit cu poligoane 

regulate identice dacă folosim triunghiuri echilaterale, pătrate sau hexagoane”. 

▪ Teoria cosmogonică a lui Pitagora presupune că toate corpurile cereşti erau situate pe zece sfere şi 

se roteau pe nişte traiectorii circulare în jurul unui foc sacru. Apare pentru prima dată ideea că 

pămîntul nu se află în centrul lumii.  

▪ Pitagora a avut contribuţii şi în teoria muzicală, prin enunţarea următoarelor legi fundamentale: 
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   1. Lungimea corzilor este invers proporţională cu frecvenţele sunetelor emise. 

   2. Legea consonanţei: Sunetele muzicale (consonanţele) se obţin numai atunci când lungimile 

corzilor ce le emit, se află într-un raport exprimat prin numere întregi.  

După o legendă, Pitagora ar fi murit în flăcările şcolii  

 sale de la Crotona, şcoală incendiată de fanatici  

religioşi, duşmani ai învăţăturii pitagoreice.   

  Nu departe, la nord de antica Crotona, există o regiune mică cunoscută sub numele ei latin de 

Terra Imaginalionis. 

   În această regiune, nu departe de autostrada care şerpuieşte de-a lungul coastei, se află micul 

cătun San Mathesis.  Aici, în afara satului, se găseşte o capelă gotică cunoscută  sub numele de 

Capela Pitagora. În această capelă, pe podea, în faţa altarului, se află o lespede de marmură albă 

ştearsă de veacuri şi de miile de pelerini ce au trecut pe aici.  Din inscripţia de pe eanumai cîteva 

litere mai pot fi desluşite: HI…C. T…OS…T…G…S…S care arată cu siguranţă că în timpurile de 

demult, legenda spunea  că: “ AICI SE ODIHNESC OASELE LUI PITAGORA DIN SAMOS”  

         Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometrie. Ea exprimă o 

relaţie care există între lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Teorema a fost cunoscută din 

cele mai vechi timpuri. Această relaţie, cu siguranţă era cunoscută de vechii egipteni, căci au 

aplicat-o în calculul dimensiunilor piramidelor şi se pare că relaţia era 

cunoscută şi de sumerieni şi de chinezi. Dar ca 

teoremă, în geometrie, demonstrată şi generalizată, 

teorema i se atribuie lui Pitagora. 

          Enunţ: În orice triunghi dreptunghic,suma pătratelor 

lungimilor catetelor este egală cu pătratul  lungimii ipotenuzei.  

 

În continuare ,dăm câteva demonstraţii ale acestei teoreme, printre care şi demonstraţia făcută de 

Pitagora. Din această demonstraţie cât şi din teorema lui Euclid vom remarca şi alte proprietăţi şi 

relaţii care există între figurile geometrice ce intervin în demonstraţie. 

1. Cea mai simplă şi intuitivă demonstraţie pentru un triunghi 

dreptunghic cu lungimile laturilor de 3, 4 şi 5 unităţi este 

reprezentată în desenul următor:Suma pătrăţelelor din cele 

două pătrate mai mici construite pe catete este egală cu 

numărul pătrăţelelor din pătratul mai mare construit pe 

ipotenuză!  

3
2
+4

2
=5

2
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Aplicații ale metodei inducției matematice 

 

Teirău Andreea Nicoleta și Țopa Ioana 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare ” din Bacău  

profesor îndrumător Heisu Ancuța 

 

Metoda inducţiei matematice este o metodă de a raţiona, care înlocuieşte analiza unei 

mulţimi infinite de cazuri cu demonstrarea faptului că, dacă o propoziţie este adevărată intr-un caz, 

atunci ea este adevărată şi în cazul care succede acestuia. Acest raţionament este riguros fiind un 

caz particular al unui principiu de bază al matematicii, numit principiul inducţiei matematice 

(primul principiu de inducţie), care se formulează astfel: 

Dacă o propoziţie P(n), n fiind un număr natural, este adevărată pentru n= 0 şi din faptul că 

ea este adevărată  pentru n = k ( k este un număr natural oarecare) rezultă că ea este adevărată şi  

pentru n = k+1, atunci propoziţia este adevărată  pentru orice număr natural n. 

Acest principiu ne dă metoda de demonstraţie numită metoda inducţiei matematice: 

 Fie P(n) o propoziţie care depinde de un număr natural nm, m fiind un număr natural 

fixat. Demonstraţia prin inducţie matematică a propoziţiei P(n) constă în două etape: 

1. Verificarea: se verifică faptul că P(m) este adevărată; 

2. P(k)P(k+1): se presupune că P(k) este adevărată şi se demonstrează că P(k+1) este 

adevărată, k fiind un număr natural mai mare sau egal cu m. 

Dacă ambele etape ale demonstraţiei sunt verificate, atunci propoziţia P(n) este adevărată pentru 

orice număr natural nm. 

Există şi o variantă a metodei de demonstraţie prin inducţie matematică, bazată pe al doilea 

principiu de inducţie matematică. Acesta se formulează astfel: 

Dacă o propoziţie P(n), n fiind un număr natural, este adevărată pentru n= 0 şi din faptul că 

ea este adevărată  pentru toate numerele n < k ( k este un număr natural oarecare) rezultă că ea este 

adevărată şi  pentru n = k, atunci propoziţia este adevărată  pentru orice număr natural n. 

Varianta metodei de demonstraţie prin inducţie matematică este: 

 Fie P(n) o propoziţie care depinde de un număr natural nm, m fiind un număr natural 

fixat. Demonstraţia propoziţiei P(n) constă în două etape: 

1. Verificarea: se verifică faptul că P(m) este adevărată; 

2. Se presupune că P(l) este adevărată pentru orice l, unde m lk şi se demonstrează că 

P(k) este adevărată. 

Dacă ambele etape ale demonstraţiei sunt verificate, atunci propoziţia P(n) este adevărată pentru 

orice număr natural nm. 

Prezentăm în continuare câteva aplicaţii care se pot rezolva cu ajutorul inducţiei matematice. 

1. Egalităţi 
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1 2+ 2  3+…+n(n+1)= 
  1 2

3

n n n 
 

Etapa I: pentru n= 1 obţinem P(1): 1  2= 
1 2 3

3

 
 (adevarat) 

Etapa a II-a: Presupunem că P(k) este adevărată: 1  2+ 2  3+…+k(k+1)= 
  1 2

3

k k k 
 

                    Demonstrăm că P(k+1) este adevărată: 1  2+ 2  3+…+k(k+1)+(k+1)(k+2)= 

   1 2 3

3

k k k  
 

Dar  1 2+ 2 3+…+k(k+1)+(k+1)( k+2)= 
  1 2

3

k k k 
)+(k+1)(k+2)= (k+1)(k+2) 1

3

k 
 

 
= 

   1 2 3

3

k k k  
qed. 

 

2. Inegalităţi 

1 3 2 1

2 4 2

n

n


  <

1

2 1n 
, n1 

 

Etapa I: pentru n= 1 obţinem P(1): 
1

2
< 

1

3
 (adevărat) 

Etapa a II-a: Presupunem că P(k) este adevărată: 
1 3 2 1

2 4 2

k

k


  <

1

2 1k 
 

     Demonstrăm că P(k+1) este adevărată: 
1 3 2 1 2 1

2 4 2 2 2

k k

k k

 
  


<

1

2 3k 
 

Dar 
1 3 2 1 2 1

2 4 2 2 2

k k

k k

 
  


<

1

2 1k 

2 1

2 2

k

k





=

2 1

2 2

k

k




 

Să demonstrăm că 
2 1

2 2

k

k




<

1

2 3k 
.Aceasta revine la a arăta că   2 1 2 3k k  <2k+2şi 

ridicând ambii membri la pătrat obţinem: 4k
2
++8k+3< 4k

2
+8k+4 (adevărat) 

 

3. Progresii 

Cu ajutorul inducţiei matematice se demonstrează formula termenului general al unei progresii 

aritmetice sau geometrice,în funcţie de primul termen şi de raţia progresiei: a n = a1+ (n-1)r, pentru 

progresia aritmetică având raţia r şi primul termen a1 şi b n = b1  q
1n , termenul general al unei 

progresii geometrice cu primul termen b1 şi raţia q, unde b1,q 0 
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4.Matrice 

Fie o matrice A  2M , dată prin:  

        A= 
1 2

0 1

 
 
 

. Calculăm A 2 , 3A , şi încercăm să determinăm formula pentru nA . 

       2A = 
1 2

0 1

 
 
 

1 2

0 1

 
 
 

=
1 4

0 1

 
 
 

. 3A = 
1 4

0 1

 
 
 

1 2

0 1

 
 
 

= 
1 6

0 1

 
 
 

.  

Să demonstrăm că nA =
1 2

0 1

n 
 
 

. 

Etapa I Verificarea: pentru n= 1  A= 
1 2

0 1

 
 
 

. 

Etapa a II-a Presupunem p(k) adevărată, adică A k =
1 2

0 1

k 
 
 

 şi demonstrăm p(k+1): 1kA  =

1 2( 1)

0 1

k  
 
 

. 

1kA  = kA A= 
1 2

0 1

k 
 
 


1 2

0 1

 
 
 

= 
1 2( 1)

0 1

k  
 
 

. Rezultă că p(n) este adevărată şi nA =
1 2

0 1

n 
 
 

. 

5.Studiul monotoniei şi mărginirii unor şiruri 

Fie şirul de numere reale a 1n = 2 na ,n 1 ,a1 = 2 . Să se demonstreze monotonia şi mărginirea 

şirului. 

Monotonia: Observăm că 2 2 2a   >a1. Să demonstrăm prin inducţie că şirul este strict 

crescător: a 1n >an, pentru n 1 . 

Etapa I: pentru n= 1 obţinem P(1): a2> a1 (adevărat) 

Etapa a II-a: Presupunem că P(k) este adevărată: ak+1> ak şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată:  

ak+2> ak+1. Dar ak+2> ak+1 12 2k ka a      ak+1> ak 

Mărginirea: Să demonstrăm că 1< an< 2, pentru n 1 . 

Etapa I: pentru n= 1 obţinem P(1): 1<  a1< 2 (adevărat) 

Etapa a II-a: Presupunem că P(k) este adevărată: 1< ak <2 şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată: 

1<  ak+1 <2. Aceasta revine la a demonstra 1< 2 ka <2  1< 2+ak< 4  -1< ak< 2 (adevărat) 

deoarece a k > 1 şi a k < 2.  

 

6.Calculul derivatei de ordinul n a unei funcţii 

Fie f:  , f(x)= e
3x

. Demonstraţi că derivata de ordinul n a funcţiei f este f ( )n (x)= 3
n

e
3x

. 

Etapa I: pentru n= 1 obţinem P(1): f‟(x)= 3e
3x

 (adevărat) 
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Etapa a II-a: Presupunem că P(k) este adevărată: f
(k)

(x)= 3
k
e

3x
  şi demonstrăm că P(k+1) este 

adevărată: f
(k+1)

(x)= 3
k+1

e
3x

. Observăm că f
(k+1)

(x)=  (f
(k)

(x))‟= (3
k
e

3x
)‟=  3

k+1
e

3x
 qed. 

Concluzie: Metoda inducţiei matematice are o arie largă de aplicabilitate, fiind una din metodele 

importante de rezolvare a problemelor de matematică, utilizându-se şi în demonstrarea multor 

teoreme cunoscute. 

 

Bibliografie: 

1. Schneider, G. A.- Culegere de probleme de algebră pentru clasele IX- XII, Craiova, Editura 

Hyperion, 1997; 

2. Andreescu,T., ş. a.- Olimpiadele de matematică 2003, Zalău, Editura GIL, 2003 
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La mormântul lui Arhimede 

 
Neda Bianca 

 Şcoala: Colegiul Tehnic Ion Mincu  

 Coordonator: prof. Badea Brigitte 

 

Arhimede a fost un mare învăţat al lumii antice, fiind considerat unul dintre cei mai mari 

matematicieni ai tuturor timpurilor. 

El a trăit în Siracuza, oraş aflat în provincia Sicilia din Italia  zilelor noastre, dar care în 

vremurile  în care a trăit Arhimede (287î.Hr-212î.Hr), era colonie grecească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 1 Mormântul lui Arhimede 

 

Printre preocupările lui Arhimede în domeniul matematicii a fost calcularea volumelor şi a 

ariilor suprafeţelor corpurilor. 

O legendă care s-a păstrat în legătură cu  Arhimede se referă la dorinţa lui de a-i fi 

sculptată pe mormânt o figură geometrică reprezentând un cilindru circumscris unei sfere, aceasta 

reprezentând o ilustraţie a unei probleme din tratatul său ˝Peri sferas ke kylindru˝ prin care a 

demonstrat că raportul dintre aria sferei şi aria totală a cilindrului este egal cu raportul dintre 

volumul sferei şi volumul cilindrului.  
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             Figura 2                                                                                  Figura 3  

Am căutat informaţii pe internet şi nu am reuşit să aflu dacă dorinţa marelui învăţat a fost 

respectată sau nu. (Probabil că vizitarea celebrului mormânt m-ar putea lamuri). Dar problema a 

cărei ilustraţie se află, conform legendei, dăltuită pe mormântul, mi-a trezit interesul, astfel încât, 

pentru a o verifica, i-am reconstituit calculele:  

Cilindrul fiind circumscris sferei (Fig.2), are  diametrul bazelor  şi înălţimea egale cu 

diametrul sferei. Deci: 

  
  
 

    

   (   )
 

  

    
 
 

 
    

  
  
 

    

 

    
 

  
 
 
 
 

 
    

 

OBSERVAŢIE: Dacă în acelaşi cilindru se înscriu o sferă şi un con atunci volumele lor sunt 

proporţionale cu numerele 3, 2 şi 1.  

Într- adevăr: 

    

  
 
 

 
   

    

 
 
  

 
 

iar 

  
  
 
 

 
   

  
 
 
  
 

 

 

Bibliografie: 
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Logaritmi. Proprietăţi şi aplicaţii 
 

Ilieş Anamaria și Ilioiu Geanina Alexandra 

Colegiul Tehnic ʺAurel Vlaicuʺ Baia Mare 

Prof. coordonator Pop Adela 

 

Definiţie:Fie a>0, a≠1 si N >0 un număr real pozitiv. Logaritmul numărului real pozitiv N ȋn baza 

a este exponentul la care trebuie ridicat a pentru a obţine numărul N. 

Proprietati: Fie a, b > 0      , atunci : 

        şi         ; 

•     (   )                     

•     .
 

 
/                     

•      
                ∈   

•       
     

     
      

•       
 

     
  

Aplicaţii: 

1.  Fie  a,b,c,d (0,+∞) astfel încât a∙b∙c = 1,   d ≠ 1 

Demonstraţi că:       
       

       
                        

(G.M. nr.4/2010) 

Rezolvare: 

Din a∙b∙c = 1 =>    (     )      =>                    

Notăm:          ,         ,                  şi obţinem x + y + z = 0 

Dar folosind formula: 

         (     )(                 )      , şi înlocuind  

x + y + z = 0, obţinem:              , de unde rezultă concluzia:     
   

    
       

                        

 

2. Dacă a > 1 şi  b > 0 demonstraţi că: 

    ( 
   )      ( 

   )     . 

(G.M. nr.7-8-9/2010) 

Rezolvare: 

Din faptul că a > 1 şi  b > 0 rezultă că      . 
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Notăm      ( 
   )   ∈   şi     ( 

   )   ∈   

Din    => +2xy  =>   (1) 

Dar (   )  (    ( 
   )      ( 

   ))   

     
 (     )      

 (   )                   (2) 

Din (1) şi (2) =>     ( 
   )      ( 

   )      

 =>    ( 
   )      ( 

   )     . 

3. Să se arate că expresia: 

                               
 

    
        

 

    
     

    

     

    

    

    , unde   , nu depinde de x. 

Rezolvare: 

                           

                        
           

       
 
    

 
           

       
 

    

  

                                       
          

          

                         

 

                                             care nu depinde 

de x. 

4. Demonstraţi inegalitatea:  

                                    (1) 

Rezolvare:  

  Logaritmăm inegalitatea (1) şi obţinem:  

 

                                    

                                     . 

Transformând logaritmii în baza 10, obţinem: 

       

      
        

      

      
                                (2) 

Din inegalitatea mediilor (mg ma) avem: 
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(√             )
 
 (

            

 
)
 

                

 (
             

 
)
 

 (
  (       )

 
)

 

 (
  (     )

 
)

 

 
        

 
 

 (2) 

 

Generalizare:   

 

5. Calculaţi:  

a)   
     

     
  , unde     ∈ (    ) * + 

b)      
 

     
 

     
 

  , unde      ∈ (    ) * + 

 

a) Din ipoteză >0,  logaritmând expresia, obţinem: 

 

 

b)  

                                   
     

     
 
     

     
 
     

     
 
     

     
 
     

     
 
     

     

         

Sau   logaritmăm şi obţinem: 
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Evoluţia calendarului de-a lungul timpului 
 

Pătraşcu Mirela 

Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara 

Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

Deşi se sărbătoreşte anual ziua astronomiei, venirea anului 2000 şi ulterior cea a anului 2012 

au adus în discuţie problematici absolut noi, perspective mai puţin discutate asupra viitorului şi 

diverse modalităţi de măsurare a timpului, însă curiozitatea popoarelor din antichitate cu privire la 

fenomenele astronomice a existat dintotdeauna şi a făcut ca aceştia să studieze din cele mai vechi 

timpuri cerul și fenomenele de pe bolta cerească. 

Termenul de “astronomie” provine din limba greacă din “άστρον astron” - care înseamnă 

stea şi “νόμος nomos” - care înseamnă lege, deci se poate tălmăci că astronomia reprezintă “legea 

stelelor”.  

Cele mai vechi mărturii despre importanța pe care o dădeau oameni cerului le avem din 

Sumer în jurul perioadei aniloe 3500 î.Ch., insulele Britanice - Stonehenge a fost construit în 

perioada 8075 î.Ch., Newgrange în anii 3200 î.Ch., Bryn Celli Ddu în mileniul 3-4 î.Ch., în Egipt - 

piramidele de la Gizah, Saqquara și Dashur sunt reprezentative pentru mileniul III î.Ch., iar 

piramidele mayaşe construite între 1500 și 800 î.Ch.. Aceste civilizaţii au arătat un interes major în 

ceea ce privește crearea de sanctuare astronomice, îmbinând ştiinţa cu religia şi având repere clare 

de măsurare a timpului după mişcarea stelelor sau planetelor pe bolta cerească. 

Vechiul calendar egiptean a fost realizat de preoţi, care se foloseau de configurațiile stelare 

pentru a explica anumite evenimente importante, îndeosebi renașterea spiritului uman și al 

faraonului. Clădirile egiptene au purtat un rol important în astronomie şi măsurarea timpului, multe 

dintre ele fiind aliniate dupa anumite stele sau constelații, fiind chiar vitale pentru realizarea 

ceremonialului Pedj Shes. Principalele constelații folosite pentru alinierile rituale erau Orion și 

Carul Mare, iar instrumentul folosit pentru aceste măsurători se numea merkhet. 

  Calendarul chinezesc constituie cea mai veche înregistrare cronologică din istorie, datând 

din anul 2637 î.Hr., când împăratul Huang Ti a introdus primul ciclu din zodiacul chinezesc. 

Calendarul chinezesc este un calendar anual, al cărui început se bazează pe ciclurile Lunii şi prin 

urmare, începutul fiecărui an chinezesc poate avea loc într-un interval mai larg - între sfârşitul lui 

ianuarie şi jumătatea lui februarie. Un ciclu complet durează 60 ani şi este compus din 5 cicluri de 

câte 12 ani, fiecare purtând numele unui animal.  

Calendarul babilonian este tot un calendar lunar şi este unul dintre primele sisteme de 

măsurare a timpului din istorie, care va fi utilizat mai târziu şi de popoarele de origine arabă. 

Principiul de calcul folosea perioade după care Luna revine la aceeaşi fază era calculată la 29,5 zile, 

iar a anului lunar, care cuprindea 12 luni la 354 de zile. Anul lunar fiind deci mai scurt decât anul 

tropical, se ajungea în situaţii ca date indicând iarna, să cadă în plină vară. Din acest motiv, 

babilonienii au adoptat calendarul solar egiptean, formând, astfel, un nou calendar: calendarul luni-

solar, greu însă de folosit în practică şi a fost ulterior utilizat doar în scopuri rituale. 

     Calendarul vechi evreiesc ţinea cont de mişcarea Lunii şi a Soarelui, iar anul calendaristic 

evreiesc, ca şi cel musulman, are 12 luni de câte 29 sau 30 de zile fiecare, iar începutul anului se 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Newgrange&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bryn_Celli_Ddu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maya
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deplasa ciclic în fiecare lună a anului, de aceea, adeseori sărbătorile de vară aveau loc iarna. Pentru 

a evita această deplasare şi pentru a menţine începutul anului şi sărbătorile în acelaşi sezon al anului 

calendarul luni-solar evreiesc a intercalat o lună suplimentară de 30 de zile. 

     Calendarul antic grecesc măsura timpul cu ani de 354 de zile, iar mai târziu de 360 de zile, 

ajungându-se, cu timpul, datorită lunii suplimetare, la lungimea anului de 365 de zile. Necesitatea 

de a fixa sărbătorile în aceleaşi zile ale anului şi corespunzător aceloraşi faze ale Lunii i-a  condus 

pe vechii greci la gruparea anilor în cicluri de opt şi apoi 19 ani. În calendarul grec anul era împărţit 

în 12 luni de câte 29 şi 30 de zile fiecare. Lunile de 29 de zile se numeau goale, deoarece durata era 

mai scurtă cu o jumătate de zi faţă de durata unei luni adevărate, iar lunile de 30 de zile se numeau 

luni pline, deoarece erau mai lungi cu o jumătate de zi decât o lună normală. Neavând denumiri 

speciale, lunile erau numerotate de la 1 la 12 şi împărţite în trei decade. Pentru a aduce în 

concordanţă începutul anului cu fazele Lunii, în calendarul grec se folosea o lună suplimentară care 

nu avea însă număr de ordine. Grecii utilizau şi o unitate de timp mai mare decât anul - olimpiada, 

ceea ce reprezenta o perioadă de patru ani consecutivi, iar anul primei olimpiade corespunde anului 

776 î.e.n. 

     Calendarul mayaş este unul complex, deoarece nu există doar unul, ci trei astfel de 

calendare. Primul dintre ele este calendarul religios, care are nevoie de 260 de zile pentru a 

completa un ciclu, cel de-al doilea este cel solar - care are 365 de zile, numit Haab. Echivalentul a 

ceea ce cunoştem noi în prezent, însemna la mayaşi echivalentul unui tun, 20 de tun înseamnă un 

katun, 20 de katun este echivalentul unui baktun - aproape 400 de ani, iar 13 baktun înseamnă 

Marele Ciclu - de 1 872 000 zile sau 5 200 de tun, adică 5 125 de ani. Toate acestea sunt prevăzute 

de un al treilea sistem, numit "Calendarul cel lung". 

       Vechiul calendar roman a avut tot o evoluţie legată de credinţele religioase şi necesităţile 

agrare şi stă la baza calendarului gregorian. Vechii romani utilizau anul agrar şi au denumit cele 10 

luni în care era împărţit astfel: Martius - după numele zeului războiului, a doua lună Aprilis, a treia 

era Majus – de la Jupiter, numit şi Majus, apoi Junon - închinată zeiţei Iuno, soţia lui Jupiter, iar 

celelalte aveau denumiri legate de numerale ordinale: Quintilis - a cincea, Sextilis, Semptember, 

October, November şi December - a zecea lună a anului. Lungimea lunilor era diferită: lunile 

Martius, Majus, Quintilis şi October aveau câte 31 de zile iar restul aveau 30 de zile, astfel un an 

avea doar 304 zile. În jurul anului 700 î.e.n., Sabinus Numa Pompilius, al doilea rege al Romei, a 

adăugat încă două luni, dintre care prima era Ianuaris, după numele zeului Ianus, iar doua lună a 

fost numită Februalia. Se pare că această lună a fost închinată zeului Platon numit şi Febros. 

Numărul total de zile al celor două luni era de 51, astfel anul roman avea 355 de zile. 

      Iulius Cezar a fost cel care, cu ajutorul astronomului egiptean Sosigene, a introdus în 

calendar anul de 365 ¼ zile, dând naştere calendarului iulian. Pentru ca anul să nu înceapă la 

diferite ore ale zilei, Iuliu Cezar a hotărât ca trei ani consecutivi să aibă câte  365 de zile, iar 

al  patrulea 366 de zile, completându-se astfel decalajul ce câte un sfert de zi pe an. Reforma iuliană 

încerca să corecteze pentru totdeauna această problemă. Înainte de a fi aplicată reforma, zile care nu 

fuseseră intercalate, 67 de zile însemnând 22+23+22 zile, au fost adăugate între noiembrie și 

decembrie 46 î.Hr., sub forma a două luni suplimentare fața de cea de 23 de zile care fusese deja 

adăugată după februarie. Toate aceste 90 de zile au fost adăugate ultimului an roman republican, 

rezultând un total de 445 de zile. Pentru că a fost ultimul an din seria celor neregulați, a fost numit 

« ultimul an al dezordinii ». Primul an în care a funcționat reforma a fost 46 î.Hr. Ziua a 366-a a 

celui de-al patrulea an se intercala între 23 şi 24 februarie şi a capătat numele de „ante diem 

http://ro.wikipedia.org/wiki/46_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/wiki/46_%C3%AE.Hr.
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bissextum  Calendas Martias”, adică repetarea zilei a şasea dinaintea calendelor lui Martius. În 

calendarul iulian sunt bisecţi numai acei ani al căror număr este divizibil prin patru. Marc Antoniu, 

care a fost consul după Cezar, a decretat ca luna Quintilis - a cincea, la noi a şaptea, să poarte 

numele lui Iuliu Cezar – de unde a ajuns la noi să se numească iulie.  

     În ciuda faptului că noul calendar iulian era mult mai simplu decât vechiul calendar roman, 

cei chemați să pună în practică reforma se pare că au înțeles greșit algoritmul. Ei au adăugat un an 

bisect la fiecare trei ani, nu la patru, cum era normal. Cezar Augustus a remediat această discrepanță 

după 36 de ani de la prima greșeală. El a hotărât să sară câteva zile pentru a corecta eroarea. 

       În anul 730 de la întemeierea Romei, în cinstea împăratului Augustus, luna Sectilis, la noi a 

opta, a primit numele lui  Augustus. Deoarece luna lui Iulius Cezar avea 31 de zile, pentru a nu-l 

pune în inferioritate pe August, s-a hotărât ca şi luna acestuia să aibă 31 de zile. Deoarece anul 

calendarului iulian era mai lung cu 11 minute şi 14 secunde decât anul tropic, momentul 

echinocţiului se deplasa cu o zi la 128 de ani şi cu 10 zile la 1280 de ani. 

       Calendarul iulian a fost folosit în Europa din timpurile Imperiului Roman până în anul 

1582, când Papa Grigore al III-lea a promulgat calendarul gregorian, care a fost în scurtă vreme 

adoptat de majoritatea țărilor catolice. Țările protestante l-au adoptat ceva mai târziu, iar țările din 

Europa Răsăriteană l-au adoptat mult mai târziu, unele la începutul secolului al XX-lea. Rusia a 

folosit calendarul iulian până după Revoluția rusă, de aceea Revoluția din Octombrie a izbucnit în 

noiembrie, conform calendarului gregorian. 

        Calendarul gregorian este cel utilizat actualmente în sistemele statale moderne ale ţărilor 

occidentale, a fost adoptat ca o optimizare a măsurării timpului, iar introducerea sa a fost necesară 

deoarece, în cazul calendarului iulian, anul mediu era ceva mai lung decât anul astronomic, făcând 

ca echinocțiul de primăvară să se mute ușor înapoi în anul calendaristic.  

Printre promotorii reformării calendarului iulian au fost Roger Bacon din Oxford şi Giovani 

de Saxonia, care au trăit în secolul al XIII-lea. Pe baza propunerilor lor, comisia însărcinată cu 

pregătirea reformei a făcut demersurile necesare, iar papa Grigorie al XIII-lea a decis ca după data 

de 4 octombrie 1582 să urmeze 15 octombrie şi nu 5 octombrie cum prevedea calendarul iulian.  

Lungimea medie anului în calendarul gregorian este de 365,2425 zile este cu 26 de secunde 

mai mare decât lungimea anului tropic. În timp de 3.300 de ani această diferenţă va face ca 

momentul echinocţiului să fie indicat mai repede cu o zi faţă de momentul real, astronomic. 

Numărarea fazelor lunii care erau folosite ca să calculeze Paștele erau fixate pe calendarul iulian 

după un ciclu de 19 ani şi aceasta era o aproximație care dădea o eroare de o zi la 310 ani, astfel, 

până în secolul al XVI-lea se acumulase o diferența de patru zile. 

 Când a început folosirea calendarului gregorian, pentru a corecta eroarea acumulată în 13 

secole care trecuseră de la Conciliul din Niceea, s-a trecut la ștergerea a 10 zile din calendarul solar. 

Ultima zi a calendarului iulian a fost 4 octombrie 1582 și a fost urmată de prima zi a calendarului 

gregorian, 15 octombrie 1582. Totuși, datele de "5 octombrie 1582" până la "14 octombrie 1582" 

inclusiv sunt încă valide în aproape toate țările, deoarece cea mai mare parte a țărilor catolice n-au 

adoptat noul calendar la data specificată în bula papală, ci doar câteva luni sau chiar câțiva ani mai 

târziu, ultima în 1587. Ziua Anului Nou fusese deja standardizată în toată Europa Occidentală pe 1 

ianuarie încă de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, inclusiv în țările 

care deveniseră protestante între timp, precum erau Germania, Suedia și Anglia. Totuși, deși în 

Anglia ziua de 1 ianuarie a fost numită ziua Anului Nou, schimbarea numărului anului s-a făcut pe 

25 martie – Lady Day sau Bunavestire până în 1752. În Scoția s-a adoptat ziua de 1 ianuarie ca zi a 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Grigore_al_III-lea
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Anului Nou doar în 1600, în condițiile în care s-a continuat folosirea calendarului iulian. Ciclul de 

19 ani folosit pentru calendarul lunar a trebuit corectat cu 1 zi la fiecare 300 sau 400 de ani - de 8 

ori în 2500 de ani, împreună cu corecțiile necesare aplicate anilor care nu mai sunt bisecți: 1700, 

1800, 1900, 2100, etc. În felul acesta a fost introdusă o nouă metodă de calculare a zilei de Paști. 

                Deși țările din Europa Răsăriteană au adoptat calendarul gregorian până în 1923, 

bisericile lor naționale ortodoxe folosesc în continuare calendarul iulian. La sinodul de la 

Constantinopol din mai 1923, a fost propus un calendar iulian revizuit. Acest calendar este format 

dintr-o parte solară, care este și va fi similară cu calendarul gregorian până în anul 2800 și o parte 

lunară, cu ajutorul căreia se calculează astronomic Paștele la Ierusalim. Toate bisericile ortodoxe au 

refuzat partea lunară, continuând astfel sărbătorirea Paștelui conform calendarului iulian, dar 

Biserica Ortodoxă Finlandeză folosește încă un astfel de calendar gregorian pentru sărbătorirea 

Paștelui. Partea solară a calendarului a fost acceptată numai de unele dintre bisericile ortodoxe, și 

anume: Biserica Ortodoxă a Constantinopolului, Biserica Ortodoxă a Alexandriei, Biserica 

Ortodoxă a Antiohiei, Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Ortodoxă Cipriotă, Biserica Ortodoxă 

Română, Biserica Ortodoxă Poloneză și Biserica Ortodoxă Bulgară - în 1963, acestea sărbătorind 

Crăciunul pe 25 decembrie după calendarul gregorian, odată cu bisericile catolice, până în anul 

2800. Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, 

Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă Ucrainiană și calendariștii vechi greci au continuat 

să folosească calendarul iulian pentru datele fixe, de aceea ei sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie 

calendarul iulian - 7 ianuarie după calendarul gregorian, până în anul 2100. 

Foarte puține țări au adoptat noul calendar pe 15 octombrie 1582 – în Italia, principatele 

catolice ale Sfântului Imperiu Roman, Polonia, Spania și Portugalia, dar ţările necatolice nu au fost 

de acord cu adoptarea reformei calendarului: Anglia, Scoția, ca și restul Imperiului Britanic, 

inclusiv coloniile care fac parte din ceea ce este acum Statele Unite ale Americii nu au adoptat 

calendarul gregorian până în 1752, moment în care a fost nevoie de o corecție de 11 zile, 2 

septembrie 1752 a devenit 14 septembrie 1752. În Imperiul Britanic s-au dat legi speciale pentru ca 

nu cumva să existe neîntelegeri cu privire la data plăților anuale sau lunare stabilite conform 

calendarului iulian. Danemarca, Norvegia și zonele protestante ale Germaniei au adoptat noul 

calendar solar în 1700, datorită influenței astronomului danez Ole Romer, dar nu au adoptat și 

schimbările făcute anului lunar. În loc de aceasta, ei au hotărât să calculeze ziua Paștelui folosind 

momentul echinocțiului și fazele lunii conform Tabelelor Rudolphine ale lui Kepler din 1627. Ei au 

adoptat schimbarea făcută anului lunar doar în 1776. 

În Rusia, calendarul gregorian a fost acceptat după Revoluția din Octombrie printr-un decret 

al Sovietului Comisarilor Poporului din 24 ianuarie 1918, care făcea ca ziua de 31 ianuarie să fie 

urmată de 14 februarie 1918.  

În cazul Suediei, schimbarea la calendarul gregorian a fost un proces gradual. S-a început 

schimbarea în 1700, dar s-a decis să se facă ajustarea cu 11 zile prin excluderea unei zile din anii 

bisecți - ziua de 29 februarie, din 1700 până în 1740. În acest timp, nu numai că în Suedia 

calendarul era în dezacord atât cu cel iulian cât și cu cel gregorian pentru o perioadă de 40 de ani, 

dar diferența nu era fixă, ci se schimba la fiecare 4 ani. Pentru a face lucrurile și mai complicate, 

sistemul nu a fost corect folosit, iar zilele care ar fi trebuit excluse din anii 1704 și 1708 au rămas 

din motiv necunoscute în calendar. Regele Carol al XII-lea a recunoscut ineficiența sistemului și a 

hotărât schimbarea lui. Datorită complicațiilor apărute, s-a hotărât revenirea la calendarul iulian și 

introducerea unei zile suplimentare unice, 30 februarie, în anul 1712. Suedia a hotărât trecerea la 

calendarul gregorian în mod definitiv abia în anul 1753, când 17 februarie a devenit 1 martie. 
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Pe teritoriul de azi al României, calendarul modern a fost introdus oficial în  anul 1919, când 

data de 1 aprilie a devenit 14 aprilie 1919. Biserica Ortodoxă Română  a introdus oficial noul 

calendar în 1924 când ziua de 1 octombrie a devenit 14 octombrie. 

Dacă se utilizează calendare diferite pentru comparații cronologice, putem avea parte de 

situaţii absolut paradoxale, precum aceea a venirii la Londra a perechii William și Maria de Orange 

mai înainte de a părăsi aceştia Olanda sau aceea a decesului lui Shakespeare și a lui Cervantes în 

aceeași zi, 23 aprilie 1616, când, de fapt, Cervantes a decedat cu zece zile înaintea lui Shakespeare.  

Revoluția din Octombrie sau de Revoluția Bolșevică a fost lovitura de stat prin care 

bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul socialist sub conducerea lui Vladimir Ilici 

Lenin, bazată pe ideile lui Karl Marx, a avut de fapt loc în noiembrie.  

De asemenea, trebuie avut în vedere că atât calendarul extins gregorian cât și cel iulian nu 

au prevăzut anul 0, folosind în loc anii 1, 2, … atât pentru anii de dinainte de Cristos, cât şi pentru 

cei ai erei creștine ulterioare. De aceea, succesiunea general acceptată este următoarea: anul 2 î.Hr., 

anul 1 î.Hr., apoi anul 1 d.Hr., anul 2 d.Hr., etc. Standardul ISO 8601 folosește numerotarea anului 

astronomic, care include un an 0 și ani sub formă negativă și pozitivă. De aceea, succesiunea anilor 

conform standardului ISO 8601 este -0002, -0001, 0000, 0001, 0002. 

Calendarul gregorian optimizează aproximația realizată de calendarul iulian, prin neluarea în 

calcul a trei ani bisecți iulieni la fiecare 400 de ani, rezultând un an cu o lungime de 365,2425 zile 

medii solare, ceea ce duce la o eroare de 1 zi la 3300 ani prin comparație cu anul mediu tropical de 

365,2422 zile, dar mai puțin de o jumătate de zi prin comparație cu anul echinoțiului de primăvară 

de 365,2424 zile. Amândouă aprecierile sunt mult mai precise decât cea iuliană, care are o eroare de 

1 zi la 128 de ani, rezultând din aproximarea anului ca având 365,25 zile, însă, probabil vor mai fi 

necesare optimizări ulterioare. Astfel, problema măsurării timpului este una transdisciplinară, 

deosebit de actuală şi de importantă, care rămâne deschisă la nivel mondial şi presupune cooperarea 

specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. 
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Media aritmetică 
 

Luncan Doroteea 

Școala Gimnazială Petrești, Alba 

Profesor: Ghibescu Maria 

 

Media aritmetică a două sau a mai multor numere se obţine împărţind suma numerelor la 

numărul lor. 

Fie două numere fracții zecimale x și y, media lor aritmetică este: 

ma=
2

yx 
 

Exemplu. Calculați media aritmetică a numerelor 2 și 3. 

ma=
2

32 
=

2

5
=2,5 

Fie trei numere fracții zecimale x, y și z, media lor aritmetică este: 

ma=
3

zyx 
 

Exemplu. Calculați media aritmetică a numerelor 0,15; 1,24 și 2. 

ma=
3

224,115,0 
=

3

39,3
=1,13 

 Considerăm n numere fracții zecimale x1,x2, …., xn media lor aritmetică este: 

ma=
n

xxx n......21 
 

Observaţie. 

Media aritmetică a două numere raţionale este mai mică decât cel mai mare dintre ele și este 

mai mare decât cel mai mic dintre ele și este egală cu fiecare dintre ele dacă cele două numere sunt 

egale. 

Exemplu: 1) ma(1,24;21,36)=
2

6,22

2

36,2124,1



=11,3                 11,3 <21,36; 11,3>1,24 

                2) ma (20,3 ; 20,3)= 


2

6,40

2

3,203,20
20,3. 

Aplicații practice a mediei aritmetice 

Aplicația 1. Un elev are la istorie notele 9, 8, și 10. Care este media elevului? 

Soluție.  

Calculăm media aritmetică: 

( ) :3 (8 9 10) :3 27 :3 9am a b c        . 

Deci media elevului este 9. 

Aplicația 2. La o editură din țară se tipăresc anual cărți de matematică. În tabelul de mai jos este 

prezentat numărul de exemplare tipărite de o editură pe parcursul a patru ani. Care este numărul 

mediu de cărți tipărite în cei patru ani? 

Anul 2013 2014 2015 2016 

Număr cărți tipărite 120000 123000 100000 90000 

 

Soluție. 

Calculăm media aritmetică  

( ) : 4 (120000 123000 100000 90000) : 4 108250am a b c d          

Deci, 108250 de exemplare în medie tipărite în cei patru ani. 
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Matematica şi informatica. Jocuri cu ... Numere 

palindrom 

 

Mercan Horia 

Școala Gimnazială Nr.81, București 

Prof. coord. Ichim Cristina 

 

 Încă de când am învăţat literele, am fost fascinat de cuvintele care se citeau identic de la 

stânga spre dreapta şi de la dreapta spre stânga (ex: COJOC, MINIM, POTOP).  Încercam să aflu 

cât mai multe astfel de cuvinte şi chiar îmi amintesc de cel mai lung cuvânt pe care l-am descoperit 

singur – ELEVELE.  

 Am aflat mai târziu că un astfel de cuvânt se numeşte palindrom. 

La adresa http://www.jocuridecuvinte.ro/palindrom.htm am găsit palindromuri mai lungi, 

formând cuvinte (ex: AERISIREA) şi chiar propoziţii întregi (ex: ELE FAC CAFELE sau ELE NE 

SEDUC CU DESENELE). 

În matematică,  numerele care sunt egale cu răsturnatele lor se numesc numere palindrom.  

Se pot scrie o infinitate de astfel de numere.  

Anul acesta am început studiul informaticii, mai precis al programării în limbajul C. M-am 

gândit să scriu câteva programe în limbajul C, care să genereze numere palindrom cuprinse între 

două numere naturale oarecare, dar care să fie numere prime, sau pătrate perfecte, sau cuburi 

perfecte. Îmbinăm astfel informatica cu aplicaţii directe în studiul matematicii. 

Vă prezint în continuare trei programe scrise în limbajul C. 

 

NUMERE PRIME PALINDROM – până la 1000000 

#include <stdio.h> 

char ciur[1000000], v[1000000]; 

int main() 

{ 

    freopen("date.in", "r", stdin); 

    freopen("date.out", "w", stdout); 

    long long a, b, i, j, nr, nrc, r, c=0; 

    scanf("%lld%lld", &a, &b); 

    for(i=0; i<10; i++) 

        v[i]=1; 

    for(i=10; i<1000001; i++) 

    { 

        nr=i; 

        nrc=nr; 

        r=0; 

http://www.jocuridecuvinte.ro/palindrom.htm
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        while(nrc) 

        { 

            r=r*10+nrc%10; 

            nrc/=10; 

        } 

        if (r==nr) 

            v[i]=1; 

    } 

    ciur[0]=ciur[1]=1; 

    for(i=4; i<1000001; i+=2) 

        ciur[i]=1; 

    for(i=3; i*i<1000001; i+=2) 

    { 

        if(ciur[i]==0) 

        { 

            for(j=i*i; j<1000001; j+=2*i) 

                ciur[j]=1; 

        } 

    } 

    for(i=a; i<b+1; i++) 

    { 

       if (ciur[i]==0 && v[i]==1) 

            printf("%lld ", i), c++; 

    } 

    if (c==0) 

        printf("NU EXISTA!\n"); 

    return 0; 

} 

 

Rezultatele obţinute în urma aplicării unor teste:  

 

 Numere prime palindrom între 10 şi 1000: 

11 101 131 151 181 191 313 353 373 383 727 757 787 797 919 929 

 Numere prime palindrom între 1000 şi 10000: 

NU EXISTĂ! ( corect deoarece se demonstrează că acestea sunt divizibile cu 11) 

 Numere prime palindrom între 10000 şi 50000: 

10301 10501 10601 11311 11411 12421 12721 12821 13331 13831 13931 14341 14741 

15451 15551 16061 16361 16561 16661 17471 17971 18181 18481 19391 19891 19991 
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30103 30203 30403 30703 30803 31013 31513 32323 32423 33533 34543 34843 35053 

35153 35353 35753 36263 36563 37273 37573 38083 38183 38783 39293. 

NUMERE PĂTRATE PERFECTE PALINDROM – până la 1000000 

#include <stdio.h> 

char ciur[1000000], v[1000000]; 

int main() 

{ 

    freopen("date.in", "r", stdin); 

    freopen("date.out", "w", stdout); 

    long long a, b, i, j, nr, nrc, r, c=0; 

    scanf("%lld%lld", &a, &b); 

    for(i=0; i<10; i++) 

        v[i]=1; 

    for(i=10; i<1000001; i++) 

    { 

        nr=i; 

        nrc=nr; 

        r=0; 

        while(nrc) 

        { 

            r=r*10+nrc%10; 

            nrc/=10; 

        } 

        if (r==nr) 

            v[i]=1; 

    } 

    for(i=0; i*i*i<1000001; i++) 

        ciur[i*i*i]=1; 

    for(i=a; i<b+1; i++) 

    { 

        if (ciur[i]==1 && v[i]==1) 

            printf("%lld\n", i), c++; 

    } 

    if (c==0) 

        printf("NU EXISTA!\n"); 

    return 0; 

} 
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Rezultatele obţinute în urma aplicării unor teste:  

 

 Numere pătrate perfecte palindrom  între 100 şi 1000: 

121 484 676 

 Numere pătrate perfecte palindrom  între 1000 şi 10000: 

NU EXISTĂ! 

 Numere pătrate perfecte palindrom  între 10000 şi 1000000: 

10201 12321 14641 40804 44944 69696 94249 698896. 

 

NUMERE CUBURI PERFECTE PALINDROM – până la 1000000 

#include <stdio.h> 

char ciur[1000000], v[1000000]; 

int main() 

{ 

    freopen("date.in", "r", stdin); 

    freopen("date.out", "w", stdout); 

    long long a, b, i, j, nr, nrc, r, c=0; 

    scanf("%lld%lld", &a, &b); 

    for(i=0; i<10; i++) 

        v[i]=1; 

    for(i=10; i<1000001; i++) 

    { 

        nr=i; 

        nrc=nr; 

        r=0; 

        while(nrc) 

        { 

            r=r*10+nrc%10; 

            nrc/=10; 

        } 

        if (r==nr) 

            v[i]=1; 

    } 

    for(i=0; i*i<1000001; i++) 

        ciur[i*i]=1; 

    for(i=a; i<b+1; i++) 

    { 
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        if (ciur[i]==1 && v[i]==1) 

            printf("%lld\n", i), c++; 

    } 

    if (c==0) 

        printf("NU EXISTA!\n"); 

    return 0; 

} 

Rezultatele obţinute în urma aplicării unor teste:  

 

 Numere cuburi perfecte palindrom  între 10 şi 1000: 

343 

 Numere cuburi perfecte palindrom  între 1000 şi 10000: 

1331 

 Numere cuburi perfecte palindrom  între 10000 şi 1000000: 

NU EXISTĂ! 
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Matematicieni care și-au depășit condiția 

 

 Moldovan Septimiu 

 Liceul Teoretic ,,Petru Maior” 

Profesor îndrumător: Șteiu Alina 

 

De-a lungul timpului, s-a dovedit că  matematica nu este nu numai o activitate de cercetare sau 

divertisment; împreună cu idealul solidarității față de ceilalți și al credinței, este o șansă de a ne 

depăși condiția. Matematicienii pe care urmează să-i prezint nu au depășit condiția umană; de-a 

lungul vieții, ar fi putut la fel de bine să fie abandonați, să nu fie considerați oameni și, fără iubirea 

față de matematică, nu ar fi ajuns niciodată să demonstreze că nu sunt sub nivelul altora și că sunt, 

nu ar fi fost niciodată priviți altfel decât poveri pe umerii societății . Ei au câștigat condiția de 

oameni, cu ajutorul opreliștilor care i-au făcut mai curajoși, mai dedicați, mai înțelegători.  

Filipp Furtwängler ( n. 21 Aprilie 1869 – d.19 Mai 1940) a fost un matematician și teoretician al 

numerelor. Marele logician Kurt Godel a fost influențat să devină matematician, deși opta inițial 

pentru fizică, datorită curajului și demnității profesorului său universitar, Furtwängler, care era 

paralizat și preda dintr-un scaun cu rotile, fără notițe, în timp ce un asistent scria pe tablă. A 

contribuit la demonstrarea celei de-a noua problemă a lui Hilbert, a demonstrat și o conjectură a 

aceluiași la remarcabila vârstă de 61 de ani, într-un stadiu al bolii în care era paralizat de la gât în 

jos. A mai scris 4 articole în care ataca cea de-a noua problemă a lui Hilbert și a primit un premiu 

din partea Academiei de Știință din Gottingen. A predat în cadrul mai multor universități, cea mai 

lungă perioadă petrecută la o catedră fiind cea de la Universitatea din Viena, între 1912 și 1938. 

A fost ales membru corespondent al Academiei Științelor din Viena în 1916 și membru complet în 

1927, membru corespondent al Academiei Prusace din Berlin în 1931 și al Academiei Germane de 

Științe din Leopoldina în Halle în 1939. A câștigat alte premii precum premiul Fundației Carl Zeiss 

și premiul memorial Ernst Albe. Despre cursurile sale Godel spunea că erau cele mai clare și peste 

400 de studenți participau la ele, dintre care doar 200 în sala de curs. A lăsat în urmă 60 de studenți 

doctorali și peste 3000 de studenți care au asistat la cursurile oferite în ultima perioadă( la 

Universitatea din Viena). 

 

Când a început studiile la Universitatea din Viena, în 1923, Kurt Godel nu se hotărâse dacă să 

studieze matematica sau fizica. Decizia i-a fost influențată de cursurile lui Philipp Furtwangler, un 

matematician cu un handicap grav, care și-a depășit incapacitatea cu o voință care l-a impresionat 

puternic, el având o sănătate fizică și psihică fragilă( schizofrenie paranoidă). La un seminar condus 

de Moritz Schlick, Godel a început să studieze  Introducere în filozofia matematică a lui Russellși a 

devenit clar că viitorul lui era logica matematică. În teza sa de doctorat din 1929 a demonstrat că un 

anumit sistem logic, calculul propozițional de ordinul întâi, este complet, adică orice teoremă 

adevărată poate fi demonstrată și orice teoremă falsă poate fi infirmată. A devenit celebru fiindcă a 

demonstrat că nu există niciun sistem de axiome complet care să formalize aritmetica. În cuvinte 

puține, nu există destule teoreme care să se demonstreze bazate unele pe altele și în momentul în 

care demonstrezi că matematica e adevărată, rezultă că e falsă. 

A avut multiple căderi nervoase și perioade de boală( a doua a fost la asasinarea lui Schlick) care 

însă nu l-au împiedicat să-și continue munca. Spre finele vieții schizofrenia de care suferea s-a 

accentuat; a ajuns să creadă că Statele Unite ale Americii vor deveni un echivalent al dictaturii 

naziste și că cineva încearcă să-l otrăvească, mâncând doar ceea ce soția sa, Adele, îi pregătea. În 

1977, aceasta a fost spitalizată pe o perioadă de șase luni iar el a murind în cele din urmă din cauza 

subnutriției în 14 Ianuarie 1978, cântărind doar 30 de kilograme. Mai este cunoscut pentru prietenia 
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sa cu Einstein și pentru contribuțiile în demonstrarea unor teoreme din fizică și logica modală. Către 

finalul vieții, Einstein a afirmat că motivul pentru care preda la Princeton nu era valoarea 

descoperirilor sale, ci plimbările de dimineață cu  Godel 

Poate cel mai cunoscut dintre matematicieni după Pitagora, Leonhard Euler, ( n. 15 aprilie 1707, 

Basel, Elveția - d. 18 septembrie 1783, Sankt Petersburg, Rusia), a fost un matematician și fizician 

elvețian. Alături de influența considerabilă pe care a exercitat-o asupra matematicii și matematizării 

științelor stau atât calitatea și profunzimea, cât și prolificitatea extraordinară a scrierilor sale, opera 

sa exhaustivă putând cu ușurință umple 70 - 80 de volume de dimensiuni standard (dacă ar fi 

publicată vreodată integral). Euler s-a născut la Basel ca fiu al lui Paul Euler și Marguerite Brucker. 

La puțin timp după nașterea sa familia s-a mutat la Riehen, Elveția, unde Euler și-a petrecut cea mai 

mare parte a copilăriei. În 1720, la numai 13 ani, Euler intră la Universitatea din Basel, unde a 

studiat filosofia. În această perioadă primește lecții de matematică de la Johann Bernoulli, care îi 

descoperise talentul remarcabil și îl convinsese pe tatăl său să îl orienteze spre cariera matematică. 

În 1726 Euler și-a luat doctoratul cu o teză referitoare la propagarea sunetului. În 1727 i s-a acordat 

Marele Premiu al Academiei Franceze de Științe pentru rezolvarea unei probleme referitoare la 

dispunerea optimă a catargelor unei nave.  

În 1735 își pierde complet vederea la un ochi, iar în 1766 se întoarce în Rusia însă orbește complet. 

Este remarcabil că își dicta ideile unui grup de scribi și muncește și mai îndârjit, glumind spunând 

că după moartea sa lucrările îi vor continua să apară în „Memoriile Academiei din Petersburg” încă 

20 de ani. Euler a lucrat în aproape toate ramurile matematicii, printre care geometrie, calcul 

infinitesimal, trigonometrie, algebră și teoria numerelor.  Numele lui Euler este asociat cu 

numeroase subiecte. Printre altele, a cercetat și a adus în atenția lumii științifice opera 

matematicianului și enciclopedistului arab Muhammed Ibn Ahmed Abu Raiham Al Biruni. Este de 

asemenea considerat fondatorul calculului cu derivate parțiale și creatorul celei mai frumoase 

formule din toate timpurile. 

 

Ce împătimit de matematică și de viețile matematicienilor nu a auzit de filmul A Beautiful Mind?  

John Nash, matematicianul după care e inspirat filmul, este cunoscut la nivel internațional pentru 

contribuțiile în teoria jocului- pentru care i-a fost acordat Premiul Nobel - și pentru cele în 

matematică, criptografie, ecuațiile cu derivate parțiale și pentru lupta sa cu schizofrenia. A fost 

internat de mai multe ori între 1959 și 1970, făcând totuși cercetări matematice, deși inițial 

tratamentele medicamentoase și tratamentele cu șocuri nu numai că îi distrugeau capacitățile, dar și 

concentrarea și îi cauzau o stare de depresie. După 1970, deși a fost în continuare bolnav, a reușit să 

se adapteze bolii și să se întoarcă în mediul de cercetare. Despre persoana sa au rămas multe 

legende și mituri. De exemplu,  Nash a reînceput să-și facă apariția la Princeton, devenind treptat 

"Fantoma din Fine Hall" (centrul departamentului matematic), o figură misterioasă care ar măzgăli 

ecuații ezoterice pe table, în miez de noapte. Datorită eforturilor soției sale, Alicia de Larde, a reușit 

să-și revină treptat, fără medicamentație în ultimii ani ai unei lungi perioade de recuperare, să revină 

în mediul academic și să devină o emblemă a importanței reintegrării persoanelor cu boli mintale în 

societate. 

 

Ferran Sunyer i Balagner este un caz relativ puțin cunoscut, însă emoțional de persoană care 

poate să-și depășească infirmitățile. Ferran s-a născut la , fiind diagnosticat cu o afecțiune severă a 

sistemului nervos. I s-a recomandat să nu urmeze școala, datorită complicațiilor datorate de boală. 

Datorită eforturilor mamei sale( rămasă singură, fiindcă tatăl său a murit când acesta avea doi ani), a 

reușit să facă școala acasă și a învățat de unul singur matematica din cărțile vărului său, licențiat în 

inginerie chimică. A publicat peste 30 de studii în diferite reviste din întreaga lume și, deși a avut 

contribuții matematice excepționale, nu a fost acceptat pentru un post academic decât târziu, 
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colaborând în cadrul CSIC. A fost recunoscut ca și cercetător doar cu 18 zile înainte să treacă în 

neființă, la 27 Decembrie 1967. O școală și o fundație îi poartă numele. 

Lev Semyonovich Pontryagin() a fost un matematician rus. Și-a pierdut vederea în urma exploziei 

unei lămpi cu spirt. Datorită mamei sale, Tatiana, care-i citea publicații matematice și transcria 

notițele, a reușit să dezvolte domenii precum topologia, teoria funcțiilor haotice și inginerie 

computațională, lăsând în urmă teoreme și principii matematice. 

Alte nume notabile sunt Solomon Lefscethz cunoscut pentru contribuțiile în domeniul geometriei și 

al ecuațiilor diferențiate, Bernard Morin, Louis Antoine, A G Vitushkin. 

Împreună, toți demonstrează că matematica ridică oamenii și îi înnobilează, atunci când e îmbinată 

cu pasiunea și ambiția. 

Referințe: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Furtw%C3%A4ngler 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Furtwangler.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del  

 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash_Jr.  

 https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_Sunyer_i_Balaguer  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler  
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Emoții și matematică  

 

Maxim Elena Mirabela,  

Liceul Tehnologic Jimbolia,  

Dr. Prof. Alexa Ana- Maria  

 

             Din punctul meu de vedere, activitățile și proiectele educaționale în sine sunt de mare ajutor 

tinerilor. De-a lungul timpului eu am participat la numeroase proiecte de acest fel și pot spune că m-

au influențat semnificativ.  

             Primul concurs la care am participat a avut loc în anul 2008, pe când eu eram în clasa a 

doua. Acesta era organizat de Asociația Media Kinder la nivel național, doar că noi la vârsta aceea 

nu înțelegeam foarte bine ce se întâmpla. Atunci, învățătoarea noastră ne-a organizat și ne-a împărțit 

în echipe de câte 3. Colegii mei de echipă se numeau Marcus și Gabi, noi fiind cei mai buni din 

clasă m-am bucurat să fim în aceeași echipă mai ales că eram prieteni. Apoi fiecare echipă trebuia 

să își aleagă un nume, noi ne numeam „isteții” , iar după am primit foile de concurs. Țin minte vag 

în ce constau exercițiile, dar îmi mai amintesc de un rebus și câteva întrebări. Concursul era unul de 

cultură generală, nu avea o specialitate anume, ci le îmbina pe toate.  

             Tot în acea perioadă am participat la concursul Smart de matematică. Chiar dacă îmi plăcea 

matematica și eram bună la această materie tot aveam emoții mari. Odată cu acest concurs am 

descoperit pentru prima dată școala unde urma să învăț și să-mi continui ciclul gimnazial. În urma 

eforturilor mele de a rezolva cât mai corect exercițiile am reușit să obțin 65 de puncte din 100 

posibile, iar apoi am primit o diplomă pentru perseverență.  

              Timpul a mai trecut și am ajuns în clasa a cincea, iar atunci am avut ocazia de a participa la 

olimpiada de matematică alături de alți 3 colegi de clasă. Încă îmi mențineam nivelul la disciplina 

matematică, dar din nou concursul m-a emoționat foarte tare. Auzeam la colegi că ar fi greu, iar ei 

și-ar dori să renunțe, dar nu exista această posibilitate odată ce au fost înscriși. Până la urmă au 

participat cu toții. Concursul avea loc într-o dimineață de sâmbătă, cred că era ora 9. Îl rugasem pe 

tata să mă ducă până la locul unde se va desfăşura, mai exact liceul unde sunt elevă în prezent. Fiind 

și așa foarte timidă, intrarea într-un loc sau mediu necunoscut mă agita și mai tare. Emoțiile 

creșteau. Am avut norocul să mă întâlnesc la intrare cu profesorul meu de matematică de la acea 

vreme care m-a introdus în clădire și m-a ajutat să mă orientez puțin pentru a găsi sala potrivită. 

Când am ajuns în fața ușii am fost sigură că nu greșisem sala după ce îmi văzusem numele scris pe 

lista lipită acolo. Am văzut un loc liber undeva în spatele săli și m-am așezat acolo. Apoi, după ce 

emoțiile au mai trecut am început să recunosc persoane familiare și să mă liniștesc.  

                După un timp de așteptare a intrat în sală profesorul care urma să ne supravegheze, a 

împărțit foile de concurs, iar după ce ne-a explicat ce avem de făcut a citit lista și a făcut prezența. 

Din toate concursurile de până atunci, acesta a fost cel mai dificil. Nivelul problemelor era destul de 

ridicat, iar pentru mine era greu să le rezolv pentru că nu prea lucrasem la acel nivel. În final am 

răsuflat ușurată când am terminat și am ieșit afară discutând cu ceilalți colegi, schimbând impresii. 

                Nu m-am oprit acolo, pe lângă matematică am participat la concursuri pe baza științelor 

exacte: biologie, chimie. În timp chiar am participat la tot ce se putea aproape, totuși țineam cont și 

de cunoștințele mele în domeniul respectiv, iar acum pot spune că de la acea fată foarte speriată, la 

ultimul concurs am intrat în sală liniștită, calmă. Din punctul ăsta de vedere, pe mine m-a ajutat 

participarea la concursuri.  
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Muzica matematicii 
 

Ilie Ștefania, 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei” – București 

Prof. Coordonator: Toma Simona-Maria 

 

Un citat celebru afirmă că „Matematica este muzica 

rațiunii.” Dar oare ce au în comun aceste două științe și 

arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la 

îmbunătățirea abilităților matematice, dar și că stăpânirea 

unor noțiuni elementare de matematică ajută la înțelegerea 

teoriei muzicale. Totuși, legătura dintre cele două este mult 

mai profundă. 

Matematica este știința numerelor și a formelor, o 

știință care a apărut din dorința oamenilor de a înțelege și a 

exprima lumea înconjurătoare. Și cum sunetul face parte din 

această lume, nu este de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea 

acestei armonii a sunetelor numite muzică 

V-ați întrebat vreodată de ce pianul are clape albe și negre a căror ordine se repetă la fiecare 7 

clape albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4... și cum se 

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

numai. 

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

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

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

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

dă muzicii o anumită pulsație (indicând câți timpi sunt într-o măsură și care dintre ei sunt 

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

măsuri chiar mai complicate.  

Tonalitatea sau înălțimea sunetelor este determinată de frecvența lor. Cu cât un sunet este mai 

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

mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede și sunetul obținut este mai ascuțit. În funcție de înălțimea 

lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si și organizate în game. Pe 

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

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

vecine. 

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

pot fi folosite conceptele de ritm și măsură pentru a evidenția legătura dintre înmulțire, împărțire și 

operații cu fracții. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor notelor din 

fiecare măsură trebuie să fie de trei pătrimi (măsurile sunt 

separate între ele prin bare verticale): 

 

De asemenea, gamele și intervalele muzicale pot fi de 

ajutor în înțelegerea unor noțiuni matematice elementare cum ar 

fi șirurile, intervalele sau mulțimile. Dacă ne gândim la 

claviatura unui pian, observăm că notele clapelor albe se repetă 
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din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare notă cu un număr de la 1 la 7, obținem un șir de numere 

ale cărui elemente se repetă din 7 în 7. 

 

 

 

Pornind de la proprietățile matematice ale structurii muzicii, oamenii de știință au mers chiar 

mai departe și au construit algoritmi complecși de calcul, obținând programe computerizate care 

transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mișcare. 

 

 

Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (o singură coardă 

vibrantă), care este analog cu sonometrul utilizat astăzi pentru studiul vibrațiilor coardelor. 

Utilizând acest monocord, Pitagora și-a dat seama, cel dintâi, că sunetul muzical (sau cel vorbit) 

este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. 

 

 

De asemenea, Pitagora a constat că atunci când vibrează împreună două coarde, dintre care 

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

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

produs de coarda dublă.  
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Adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia. Evaluarea simplă și 

precisă în rapoarte de numere întregi ale celor trei intervale considerate consonante perfecte, octava, 

cvinta și cvarta, perfecte, a constituit baza sistemului muzical. 

Precizându-se aceste trei intervale de baza de către Pitagora și discipolii săi, s-a putut fixa 

ulterior gama (scara) diatonica greacă (scara lui Pitagora), ale cărei sunete (note) au fost numite 

ulterior do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Englezii, olandezii, germanii și ungurii desemnează cele 8 

sunete ale octavei prin litere: 

Sunetele do re mi fa sol la si do 

Notațiile prin litere C D E F G A H C 

Prin urmare, Pitagora și discipolii săi și-au dat seama că în succesiunea sunetelor (notelor) 

muzicale intervin rapoarte constante din numere întregi ca 1, 2, 3, 4.  Logaritmii sunt descoperiți de 

Neper, puțin după anul 1600 e.n., astfel încât în scoală lui Pitagora (sec. VI – V î.e.n.) nu s-a știut de 

legătura logaritmică dintre diferitele intervale. Mai târziu, s-a văzut că dacă vom considera 

lungimea sonometrului care produce pe do egală cu unitatea, lungimile pentru celelalte note sunt 

mai mici decât 1, dar totdeauna  exprimate prin numere raționale ca rapoarte de numere întregi. Și 

anume, s-a găsit că pentru scara muzicală a lui Pitagora, avem următoarea corespondenta: 

Sunetele Do1 Re1 Mi1 Fa1 Sol1 La1 Si1 Do2 

Scara muzicală a lui Pitagora este convenabilă pentru scrierea melodică a unei lucrări 

muzicale, dar nu-i satisfăcătoare pentru scrierea armonică; de aceea, ea nu a fost folosită decât până 

la sfârșitul evului mediu, mai ales de către compozitorii cântecelor bisericești. Apărând necesitatea 

polifoniei și dezvoltându-se scrierea armonică s-a găsit că dacă în scara lui Pitagora, intervalele de 

la do la mi, fa la la și sol la și se vor restrânge, se va obține o intonație mult mai plăcută, mult mai 

satisfăcătoare. În acest fel, toate terțele majore fa –la –do, sol- și – re, do – mi –sol devin terțe 

majore perfecte în: 

Raportul 4 : 5 : 6. 

Cu toate aceste lucruri în minte, poate că data viitoare când veți asculta o melodie vă veți 

gândi și la armonia matematică ce stă în spatele muzicii care vă încântă. 
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Octav Onicescu - Demn să poarte stindardul! Biografie 
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Profesor îndrumător: Rotariu Anișoara 

 

Matematica…ce este matematica? O ȋntrebare simplă, dar surprinzătoare ȋntrucât presupune 

o multitudine de răspunsuri:de la ştiinţă exactă care se ocupă cu studiul mărimilor, al relaţiilor 

cantitative şi al formelor spaţiale cu ajutorul raţionamentului deductiv, până la materie de studiu ȋn 

şcoli ce provoacă, prin exactitatea şi precizia sa, bătăi de cap elevilor. Prea puţini ȋnţeleg, ȋnsă, că 

matematica stă la fundamentul ȋntregii creaţii. Aşa după cum spunea şi Galileo Galilei, „natura este 

scrisă ȋn limbaj matematic”: fiecare element al cadrului natural trăieşte după propriile condiţii de 

existenţă, fiecare atitudine este funcţie definită pe situaţii, cu valori ȋn comportament. Chiar şi omul, 

care se pretinde a fi o fiinţă raţională, cu stăpânire de sine, se ȋnvârte inevitabil printre cifre şi 

simboluri. Realizând acest fapt, unele persoane au ȋncercat să ȋnţeleagă logica după care se ghidează 

ȋntregul univers matematic .Dacă o parte nu a reuşit decât să priceapă normele fundamentale, o altă 

parte a pătruns ȋn toată profunzimea pe care lumea cifrelor o punea la ȋndemână. Dintre aceşti 

oameni deosebiţi face parte şi maestrul Octav Onicescu, matematician român, ȋntemeitor al şcolii 

româneşti de teoria probabilităţii.  

Octav Onicescu s-a născut pe 20 august 1892, la Botoşani, şi a murit pe 19 august 1983, cu 

doar o zi ȋnainte să ȋmplinească vârsta de 91 de ani, la Bucureşti. Bazele educaţiei le-a primit la 

liceul “August Treboniu Laurian” din oraşul natal, unde a fost remarcat pentru aptitudinile sale 

deosebite ȋn domeniul matematicii şi filozofiei. Intrigat de cifre, teoreme şi principii, ȋn anul 1911, 

se ȋnscrie la Facultatea de Știinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia Matematică, urmând ȋn paralel 

şi cursurile Facultăţii de Litere-Filozofie.  

Ȋn timpul Facultăţii, Octav Onicescu atrage asupra sa admiraţie chiar şi din partea 

profesorilor, ȋn special a profesorului de matematică Gheorghe Țiţeica, cu care ȋntreţine o 

colaborare ȋndelungată. Ȋn 1913, cu un an ȋnaintea colegilor săi de generaţie, ȋşi ia licenţele ȋn 

Matematici şi Filozofie. Imediat ȋncepe activitatea didactică la liceul militar Mănăstirea Dealu de 

lângă Târgovişte, devenind profesor la una dintre cele mai mândre şcoli ale ȋnvăţământului din 

România, aşa cum ȋşi caracteriza marele ȋnţelept primul său loc de muncă. Munca i-a fost ȋntreruptă 

de războiul de ȋntregire, la care participă cu entuziasm ȋn secţiunea aeronautică. 

După război, pleacă la Roma cu scopul de a face doctoratul. Pentru că tema aplicaţiilor 

geometriei diferenţiale ȋn teoria relativităţii generalizate era la mare actualitate ȋn acea vreme, 

tânărul Onicescu ȋşi ȋndreaptă atenţia asupra acestui subiect. Sub ȋndrumările şi ȋncurajările 

celebrilor matematicieni ai vremii (Tullio Levi-Civita, Vito Voltero, Guido Castelnuovo), el publică 

diverse lucrări ȋn geometria diferenţială, fapt care i-a adus mare prestigiu ȋn viaţa academică. Este 

primul român care obţine doctoratul ȋn matematici la Roma, primind titlul de doctor in iunie 1920, 

ȋn urma susţinerii tezei „Sopra gli einsteinieni a gruppi continui di transformazione”(asupra 

aplicaţiilor einsteiniene cu grupuri continue de transformare), teză care a atras asupra laureatului 

atât laudele unei comisii formate din unsprezece matematicieni renumiţi, cât şi invidia colegilor săi. 

Deşi lucrarea sa a fost magna cum laude, ea nu a fost,din păcate, publicată. 

Părăsind Italia, Octav Onicescu pleacă la Paris, unde se ȋnscrie la Seminarul „Jacques 

Hadamard” de la „College de France”. Ȋn acelaşi timp, participă la cursurile profesorilor Emil 

Picard şi Elie Cartan, la universitatea „Sorbona” şi organizează un seminar pentru matematicenii 

români. 

Ȋn 1921 se ȋntoarce ȋn România unde, pentru o scurtă perioadă continuă munca la liceul de la 

Mănăstirea Dealu, după care ajunge la universitatea ȋn care a fost student, ȋn calitate de titular al 
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cursului de Mecanică pentru studenţii de la Fizică-Chimie. Din 1931, a fost numit profesor titular la 

catedra de Mecanică, Algebră, Teoria Probabilităţilor şi va rămâne definitiv la cea din urmă. 

Ulterior a devenit membru corespondent (1933) şi apoi titular (1965) al Academiei Române iar ȋn 

1962, după ieşirea la pensie, i se acordă prin decret titlul de “Profesor emerit”. 

Marele savant botoşănean a adus o multitudine de contribuţii atât ȋn domeniul matematicii, 

cât şi al mecanicii. Studiile şi cercetările sale l-au făcut celebru ȋn ȋntreaga lume. Lucrările prin care 

s-a remarcat sunt: 

 „Principiile teoriei probabilității” 

 „Calculul probabilităților” 

 „Mecanica invariantă și cosmologia” 

 „Numere și sisteme aleatoare” 

 „Galileo Galilei, renașterea științifică” 

 „Problema determinismului” 

 „Principii de cunoaștere științifică” 

 „Principes de logique et de philosophie matematique” 

 „Strategia jocurilor cu aplicații la programarea liniară” 

 De-a lungul carierei sale, Octav Onicescu a fost remarcat drept un excelent dascăl care 

menţinea viu interesul elvilor săi prin informaţii actualizate şi noi descoperiri.  

Este fondatorul teoriei probabilităţilor, statisticii şi matematicilor actuariale ȋn România, 

organizând, ȋmpreună cu academicianul Gheorghe Mihoc, predarea acestora pe baze moderne. Ȋn 

1930 a ȋnfiinţat Școala de Statistică, Actuariat şi Calcul ȋn Bucureşti, al cărei director a fost timp de 

mulţi ani. Totodată, a reorganizat Institutul de Educaţie Fizică din Dealul Spirei, unde a fost 

director. Ȋn plus, la propunerea sa, s-a reeditat revista “Natura” şi s-a preocupat de publicarea ȋntr-o 

colecţie ştiinţifică a operelor celor mai de seamă oameni de ştiinţă din România. 

Pe plan internaţional, este cunoscut drept specialist ȋn multe domenii, dar mai ales ȋn 

calculul probabilităţilor, temă pe baza căreia a fost invitat la multe comunicări ştiinţifice şi congrese 

internaţionale. 

Activitatea sa ştiinţifică a fost foarte intensă şi diversificată, el a realizat studii şi cercetări ȋn 

domeniul logicii, filozofiei, matematicii şi mecanicii. A publicat ȋn total peste 250 de lucrări de 

diferite tipuri: cărţi, articole, lucrări didactice, monografii, lucrări de sinteză, articole de 

popularizare a ştiinţelor, articole de cultură generală, memorii-atât ȋn ţară, cât şi ȋn străinătate. 

Datorită muncii depuse ȋn slujba ştiinţei, Octav Onicescu a ajuns una dintre personalităţile 

de valoare ale secolului XX, realizările sale fiind o bogată comoară, nu doar pe plan naţional, ci şi 

internaţional. Drept recunoaştere pentru contribuţia sa valoroasă, ȋn 1992, a apărut o marcă de 

timbru poştal care purta chipul marelui erudit, fiind unul dintre puţinii matematicieni români care au 

primt această onoare. 

Octav Onicescu s-a stins din viaţă pe 19 august 1983, la Bucureşti, lăsând ȋn urmă un 

nepreţuit tezaur. Urmele paşilor săi sunt adevărate puncte de reper ȋn infinita cale de desăvârşire a 

ştiinţei. Talentul pus ȋn valoare şi munca depusă cu pasiune au făcut din marele savant botoşănean 

un om demn să poarte stindardul cunoaşterii. 

România, ai ȋncă eroi! Plecăciune ȋnaintea drapelului, plecăciune ȋnaintea ştiinţei! Onor 

ȋnţelepciunii, onor ȋnţelepţilor! 
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Henri Poincaré 
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Profesor îndrumător Săvulescu Dumitru 

 

 "Autoritatea Nr.1 a timpului" – aşa îl numeau colegii, s-a născut la 

29 aprilie 1854 în oraşul Nancy (Lorraine, Franţa). Tatăl său Leon 

Poincaré la vârsta de 26 ani îmbina cu succes profesia de medic, 

farmacist şi lector la facultatea de medicină. Madam Poincaré se 

ocupa cu casa şi educaţia fiului Henri şi fiicei Alina. Părinţii şi 

rudele apropiate au observat în micul Henri o distracţie 

neobişnuită, ceea ce îi îngrijora foarte mult. Această calitate l-a 

însoţit pe parcursul vieţii, datorită cărui fapt au fost povestite 

multe legende. Însă nimeni nu presupunea, că distracţia lui Henri 

este nu altceva decât o dovada a calitaţii înnăscute de a se izola de 

realitatea înconjurătoare.  

 Îmbolnăvindu-se de difterite Henri a stat la pat câteva luni, dar 

drept urmare a acesteia a fost paralizarea picoarelor şi a muşchilor 

laringiali. Henri a fost ţintit la pat cu amprenta tăcerii pe buze.  

Spre fericire, cu timpul Henri a început sa vorbească, însă s-a 

schimbat atât fizic cât şi moral, devenind foarte timid. Părinţii au 

luat decizia de a-i face studiile în condiţii casnice cu profesorul 

Alphonse Guyntzelin – om foarte învăţat şi erudit, pedagog înnăscut. Lecţie după lecţie procesul de 

învăţământ trecea într-un mod foarte interesant. Biologia, geografia, istoria, gramatica se asimilau 

de către Henri atât de uşor încât nici nu apărea necesitatea de a nota în caiet. Profesorul s-a mirat 

foarte mult de capacitatea elevului de a face calcule în minte. Astfel Henri foarte rar avea 

necesitatea de a scrie. Unui observator străin i s-ar părea că învăţătorul pur şi simplu stă de vorbă cu 

elevul despre multe şi mărunte. Memoria auditivă a lui Henri, excelentă de la natură a devenit şi 

mai fină după aceste lecţii, însă au servit dezvoltării neglijării scrisului. Această calitate n-au mai 

putut s-o corecteze anii de studii.  

  Necătând la succesele obţinute în matematică, după 

clasa a patra Henri decide de a continua studiile cu 

înclinaţie umanitară. Probabil, asupra acestui pas au 

influenţat părinţii, care considerau că fiul lor trebuie 

să obţină studii umanitare complete. Henri intensiv 

studiază latina, clasica antică şi contemporană.  

 La 19 iunie 1870 guverul Franţei declară război 

Prusiei. În capitală şi în departamente pedomina 

avântul si entuziasmul. Toată lumea era convinsă de 

victoria Franţei civilizate asupra Prusiei barbare. Ca o 

revelaţie neaşteptată apare în faţa poporului francez 

realitatea, că ţara nu este gata pentru a duce război. Presa franceză continuă încă bravadele armatei 

franceze, dar prin Nancy începeau să treacă rămăşiţele distruse ale formaţiunilor franceze istovite în 

luptele inegale.  

 La 5 august 1871 liceistul Poincaré susţine cu succes examenele de bacalaureat în ştiinţe umaniste 

cu nota "bine". Compunerea scrisă în latină a fost mai reuşită decât cea în franceză, care a fost 
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apreciată cu cea mai înaltă notă. Astfel rândurile criticilor literari au fi putut să crească încă cu un 

gânditor talentat, desigur, dacă Henri avea să aleagă facultatea de filologie a universităţii.  

Îndată după examenele de bacalaureat Henri a fost admis în clasa de matematică elementară. Abia 

acum el cu adevărat începe să se cufunde în viitoarea profesie. Adăugător la cursul obligatoriu el 

studiază literatura matematică mult mai serioasă: "Geometria" lui Roshe, "Algebra" lui Josef 

Bertran, "Analiza" de Duanele, "Geometria superioară" lui Chale.  

 Anii 1872 şi 1873 au fost însemnaţi prin faptul, că Poincaré s-a plasat pe primele locuri la 

concursurile de matematică elementară şi matematică specială. Pentru Franţa distrusă şi jefiută de 

operaţiile militare aceste rezultate au servit ca un balzam pe rană.  

 Deja în anul doi de studii la această şcoală Poincaré a început serios să facă cercetări ştiinţifice, iar 

cursurile speciale ce nu aveau legătură cu matematica rămâneau ignorate de imaginaţia lui. Excepţie 

făcea doar disciplina mineralogia, deoarece conţinea în sine cursul de cristalografie, care alături de 

cinematică servea drept aplicaţie a teoriei grupurilor (una dintre cele mai abstracte ramuri ale 

matematicii de atunci). În calitate de recenzenţi la lucrarea de disertaţie au fost numiţi 

matematicienii Darboux, Laguerre şi Bonnet. În clipele chinuitoare de aşteptare ale rezultatelor au 

fost scrise de Henri multe versuri comice adresate acestor învăţaţi.  

 Gaston Darboux, fiind un matematician de treizeci de ani, profesor la Sorbonne, a apreciat 

disertaţia lui Poincaré astfel: "De la prima vedere mi-a fost clar, că lucrarea iese din limitele unei 

lucrări obişnuite şi mai mult ca oricare altă lucrare merită de a fi primită. Ea conţine destule 

rezultate pentru a aproviziona cu materiale multe alte bune desertaţii."  

Disertaţia susţinută de Henri Poincaré îi permitea de a citi lecţii în instituţiile superioare de 

învăţământ. Astfel la 1 decembrie 1879 el pleacă la Caen, unde a fost numit lector de analiză 

matematică la Facultatea de Ştiinţe. Părăsind Vesoul, el niciodată nu se va mai întoarce la 

activitatea de inginer, dar în continuare se numără în departamentul respectiv.  

 În februarie 1881 în "Comptes rendus" apare prima 

publicaţie a lui Poincaré despre funcţiile lui Fuchs. Pe 

parcursul a doi ani Poincaré a publicat circa 25 de 

publicaţii şi câteva memuare ştiinţifice. Primele 

lucrări ale lui Poincaré îndată au atras atenţia multor 

matematicieni europeni, care i-au făcut să urmărească 

orice pas al lui. Astfel matematicianul german Karl 

Weierstass îi scria elevei sale Sofia Kovalevski: "Ai 

observat ultimele lucrări ale lui Poincaré? El este un 

mare talent în matematică...".  

 Până în anul 1884 Poincaré a publicat încă cinci 

lucrări mari despre funcţii noi numite de el în numele 

lui Fuchs.  

 Aproape doi ani Poincaré s-a aflat în Caen. Această 

perioadă a fost foarte importantă în viaţa lui. Anume aici au avut loc acele realizări, care pe mulţi 

ani înainte au decis viaţa şi activitatea ştiinţifică a lui Poincaré. Tot în Caen la 20 aprilie 1881 Henri 

Poincaré s-a căsătorit cu madmoazelă Paulain D'Endessy, nepoata unui biolog francez, membru al 

Academiei de Ştiinţe.  

 Datorită strălucitei descoperiri a funcţiilor Fuchs (automorfe) Poincaré la vârsta de 27 ani a obţinut 

o recunoştinţă mare în cercurile ştiinţifice, astfel încât lui i s-a propus funcţia de lector la Facultatea 

de Ştiiţe la Universitatea din Paris. Astfel în octombrie 1881 el pleacă cu familia la Paris unde şi-a 

continuat activitatea. Aici s-a format un trio matematic alcătuit din Henri Poincaré, Émile Picard şi 

Paul Appell. Toţi trei în 1881 s-au întors la Paris după câţiva ani petrecuţi în provincie, cu merite 

deosebite în ştiinţă, care s-au inclus activ în lucrul de pregătire a revistei specializate "Buletinul 

ştiinţelor matematice şi astronomice". Acest cuplu era protejat de Charles Hermite, profesor la 

Universiatatea din Paris, membru al Academiei de Ştiinţe, devenind după moartea lui Cauchy 

liderul recunoscut al matematicienilor francezi.  
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 La Paris Poincaré a studiat profund problema punctelor singulare ale ecuaţiilor diferenţiale. El a 

clasificat şi a evidenţiat punctele singulare ale familiei curbelor integrale, a studiat caracterul de 

comportament al curbelor integrale în vecinătatea lor. Patru memuare mari (1882-1886) cu 

denumirea "Despre curbele determinate de ecuaţii diferenţiale" au alcătuit conţinutul unui 

compartiment nou al matematicii. Denumirea acestui curs i-a dat-o însăşi Poincaré: "Metode 

calitative ale teoriei ecuaţiilor diferenţiale". Una din probleme ce se rezolvă folosind aceste metode, 

este problema curbelor integrale definite pe un tor.  

 În toamna anului 1886 Poincaré este ales şef al catedrei de fizică matematică şi teoria 

probabilităţilor la Universitatea din Paris, iar în ianuarie 1887 – membru al Academiei de Ştiinţe din 

Franţa.  

 

 În ianuarie 1889 la concursul internaţional, 

organizat la iniţiativa regelui suedez Oscar II, au 

fost prezentate unsprezece lucrări. Juriul 

concursului a evidenţiat două din ele: una îi 

aparţinea lui Paul Appell, cu denumirea "Despre 

integrala funcţiilor factoriale şi aplicarea lor la 

descompunerea funcţiilor abeliene în serii 

trigonometrice", a doua lucrare avea drept deviz 

un vers în latină: "Nunquam praescriptos 

transibunt sidera fines" ("Niciodată stelele nu vor depăşi limitele prescrise").  

 Poincaré a influenţat direct în dezvoltarea gândirii teoretice în perioada critică a fizicii clasice. Încă 

în anul 1904 la Congresul Internaţional din St. Louis (S.U.A.) el a formulat legea, numită mai apoi 

ca postulatul relativităţii. În vara anului 1905 în articolul "Despre dinamica electronului" au fost 

expuse ideile, care au devenit o parte componentă a teoriei relativităţii a lui Einstein. Încă o formulă 

matematică ce ţinea de viitor a fost obţinută în studiul difracţiei undelor de radio. În memuarul scris 

în 1909 Poincaré deduce formula fundamentală a teoriei difuziei undelor.  

Începând cu anul 1902, paralel cu Sorbonne şi Şcoala Politehnică, Poincaré citeşte lecţii de teorie a 

electricităţii la Şcoala Superioară de Poştă şi Telegrafie. Aici el era foarte preocupat de problema 

telegrafului fără fire.  

 În lucrările lui Poincaré a fost cuprinsă "toată orbita ştiinţei matematice". Astfel s-au exprimat 

membrii comisiei, înmânându-i una din cele mai autoritare premii – J. Boyai, organizată de 

Academia de Ştiiţe a Ungariei. Până la aceasta Poincaré obţinuse premiul regelui Oscar II, medalia 

de aur a Societăţii Regale de Astronomie din Londra şi medalia de aur a lui Lobacevski a Societăţii 

Fizico-matematice din Kazan. În numele lui Henri Poincaré a fost numit Institutul de Matematică 

din Paris şi un crater de pe Lună.  

 La 17 iulie 1912 la vârsta de 58 ani a încetat să bată inima marelui matematician francez Henri 

Poincaré.  

 A plecat în larg o "corabie a ştiiţei", căreia i-a fost menit să ducă în viitor tot ce este mai preţios 

omenirii – gândirea. Gândirea este unelta şi produsul întregii activităţi umane, scopul final al 

existeţei omului. Gândirii omeneşti Henri Poincaré i-a consacrat cuvintele: "Istoria ne arată, că viaţa 

este doar un epizod între două veşnicii ale morţii şi în acest epizod gândirea conştientă durează doar 

o clipă. Gândirea este doar o explozie de lumină în mijlocul unei nopţi lungi. Dar această explozie 

este totul." 
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Solomon Marcus  
 

Popa Mircea Iulian 

Colegiul National Al. I. Cuza 

Profesor : Isofache Catalina 

 

Solomon Marcus a fost un matematician român de etnie evreiască, membru titular 

(2001) al Academiei Române. Deși domeniul principal al cercetărilor sale a fost analiza 

matematică, matematica și lingvistica computațională, a publicat numeroase cărți și articole pe 

diferite subiecte culturale, din poetică, lingvistică, semiotică, filosofie, sau istoria științei și 

a educației. 

Solomon Marcus s-a născut la data de 1 martie 1925 în orașul Bacău. Părinții săi, Sima 

și Alter Gherșin Marcus, au fost croitori. De mic, a fost nevoit să învețe să conviețuiască cu 

diferitele dictaturi, războiul, restricții de exprimare și gândire și antisemitism. De la vârsta de 16-17 

ani, a început să ofere meditații elevilor mai mici pentru a contribui la întreținerea familiei.  Deși 

trece examenul de capacitate, datorită legilor rasiale, urmează ultimii patru ani ai liceului la o școală 

particulară, constituită ad-hoc pentru etnicii evrei. La examenul de bacalureat reușește primul din 

cei 156 de concurenți. 

După absolvirea studiilor liceale în orașul natal, a urmat începând cu toamna anului 

1944 cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București. În perioada studenției a 

continuat meditațiile: „Erau ani de sărăcie și trebuia să mă întrețin. Eram mereu înfometat! Până la 

vârsta de 20 de ani, eu n-am avut niciodată hainele mele. Le purtam pe cele rămase de la frații mei 

mai mari.  În 1950 absolvă facultatea de matematică cu diplomă de merit. 

După acest eveniment se dedică învățământului universitar, parcurgând, rând pe rând 

toate treptele didactice, fiind asistent universitar din 1950, lector universitar din 1955, conferențiar 

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

Matematică din cadrul Universității București. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. A 

câștigat dreptul de a susține doctoratul fără a avea sarcini didactice, dar datorită "dosarului" 

părinților săi este respins. Mai târziu, creându-se posibilitatea de a susține doctoratul în paralel cu 

sarcinile profesionale și beneficiind și de sprijinul marilor profesori, care mai aveau cu greu, dar 

mai aveau un cuvânt, a obținut titlurile științifice de doctor în matematică în anul 1956 cu subiectul 

"Funcții monotone de două variabile" și doctor docent în specialitatea analiză matematică în 1968 

sub îndrumarea academicianului Miron Nicolescu. 

După 1989 renunță la obligațiile universitare de la Facultatea de matematică-informatică 

a Universității din București, după 42 de ani desfășurați acolo, conducând în continuare doctorate, și 

precum unul din mentorii săi, Grigore C. Moisil, va fi prezent la manifestări din cele mai diverse ale 

preocupărilor sale în universități, școli, manifestări academice, prezențe la radio și televiziune, 

tabere școlare, varii conferințe, etc, militând pentru schimbarea învățământului românesc, prin 

trecerea de la forma pasivă, de memorare la una activă, în care elevul sau studentul să își pună și să 

pună întrebări, militând pentru adaptarea programelor și manualelor școlare la timpurile noastre. 

A fost fratele lui Marius Mircu și al lui Marcel Marcian. A fost căsătorit cu profesoara 

universitară de la Facultatea de Litere Paula Diaconescu. Din anul 2014 se desfășoară la Bacău două 

concursuri care îi poartă numele. unul interdisciplinar (de literatură și de matematică) și altul de 

literatură română.Solomon Marcus a murit joi, 17 martie 2016, la Spitalul Fundeni din București și 

a fost înmormîntat în data de 20 martie. 
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Principiul lui Dirichlet 
 

Ciorăneanu Mihaela, Bunescu Cătălina 

Colegiul “Spiru Haret”, Ploieşti 
Profesor: Beşleagă Ramona 

 

          Principiul lui Dirichlet (sau al cutiei, sau al porumbeilor) este o teoremă matematică ce 

afirmă că dacă există n obiecte dispuse în n-1 cutii, atunci există o cutie care conține cel puțin două 

obiecte. Acest principiu a fost folosit de către Dirichlet într-o lucrare din 1879. 

Demonstrație: 

         Presupunem prin absurd că cineva a reușit să plaseze n obiecte în n-1 cutii în condițiile din 

enunț, fără însă ca vreuna din cutii să conțină mai mult de un singur obiect. Atunci în fiecare cutie 

găsim maximum un obiect. Vom avea așadar două tipuri de cutii : 

- cutii cu câte un obiect 

- cutii goale. 

          Nu se poate ca toate cutiile să fie goale, deoarece avem mai multe obiecte decât cutii. Atunci 

există o cutie care conține un obiect. Înlăturăm acea cutie și obiectul conținut în ea. 

          Rămâne o situație în care avem n-1 obiecte plasate în n-2 cutii. 

          După încă n-3 astfel de operații de înlăturare obținem o ultimă cutie, care conține două 

obiecte. Aceasta însă contravine presupunerii inițiale. 

  Astfel, presupunerea de mai sus este falsă, iar Principiul lui Dirichet este cu necesitate adevărat. 

Forma funcțională 

           Dacă A și B sunt mulțimi cu |A| > |B|, atunci pentru fiecare funcție f:A-->B găsim un 

element b în B astfel încât |f
-1

(b)| > 1. 

 

Problema 1. În interiorul unui triunghi echilateral cu lungimea laturii 1 sunt plasate 5 puncte. Să se 

demonstreze că există două puncte din cele 5 cu distanța dintre ele mai mică decât 0,5. 

Soluție: Divizăm triunghiul echilateral cu latura 1 în patru triunghiuri echilaterale cu lungimea 

laturii de 0,5 (fig. 1). 
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           Atunci într-unul dintre triunghiuri vor fi cel puțin două puncte din cele 5. Maximul distanței 

în acel triunghi va fi lungimea laturii,adic  0,5.  

 Problema 2:Se consideră 5 numere naturale de forma         ,cu m,n ϵ ℕ.  Demonstraţi că se pot 

alege două care au produsul pătrat perfect. 

Soluţie: Notăm cu     •    , 1 ≤ k ≤ 5 cele cinci numere date. Atunci (      ) ϵ {(par,par) 

,(par,impar), (impar,impar), (impar,par)}. (1) 

Cum sunt 5 numere şi 4 posibilităţi par-impar,rezultă că există două perechi (  ,  ) si (  ,  ) care 

aparţin aceleiaşi clase din (1). De aici,numerele     şi    au aceeaşi paritate si   ,    au aceeaşi 

paritate. În consecinţă numerele    +    şi   +    sunt pare şi 

 (    •    ) • (    •    )=        •        este pătrat perfect.  

Problema 3: 5 gandacei se plimba pe o suprafata patrata 1m⨉1m. Un gandacel este bucuros daca 

detecteaza pe o raza de 0.75 m un al gandacel, iar daca nu, se intristeaza. Aratati ca la orice 

moment, exista doi gandacei care sunt bucurosi.  

Soluţie: Împarţim pătratul in patru patrăţele identice de latură 0,5 m. Cum sunt 4 patrăţele şi 5 

gândăcei, va exista un pătraţel care conţine 2 gândăcei. Aceştia sunt la o distanţă mai mică decât 

diagonala pătrăţelului în care se afla,deci 

                             0,5 •√  ≈0.70711˂0,75 m (gândăcei bucuroşi). 
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Prorietăţile  funcţiilor  derivabile 
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În această intervenţie vorbim despre  Puncte  de  extrem,   Puncte  critice, teorema  Fermat, 

teorema lui  Lagrange, teorema  lui  Cauchy  şi  teorema lui Rolle. Problemele rezolvate ilustrează 

elementele teoretice, iar problemele propuse dau posibilitatea aprofundării proprietăţiilor funcţiilor 

derivabile. 

 

Definiţia 1. Un punct 0x E este un punct de maxim (minim) local al funcţiei   : E  R dacă 

există o vecinătate U a punctului 0x  astfel ca pentru orice xU  E să avem (x)  ( 0x ) ((x)  (

0x )) şi în acest caz punctul P( 0x , ( 0x ))G se numeşte punct de extrem (local) pentru G. 

Definiţia 2. Un punct 0x E este punct de maxim (minim) global al funcţie   : E  R dacă pentru 

orice xE, (x)  ( 0x ) ((x)  ( 0x )) şi în acest caz P( 0x , ( 0x ))G se numeşte punct de extrem 

global pentru G. 

Definiţia 3. Un punct 0x D  pentru care ( 0x ) = 0 se numeşte punct critic al funcţiei  : E  R. 

Teorema  1. (Fermat). Fie I  interval deschis, funcţia  : I  R şi 0x  fD  . În acest caz, dacă 0x  

este un punct de extrem (local) pentru funcţia , atunci 0x  este punct critic (( 0x ) = 0). 

 Interpretarea  geometrică:  Dacă graficul funcţiei  : I  R, I  interval deschis, admite tangentă 

într-un punct de extrem 0x I, atunci tangenta în punctul P( 0x , ( 0x )) fG  este paralelă cu axa Ox. 

Definiţia 4. O funcţie  : [a, b]  R se numeşte funcţie Rolle dacă este continuă în punctele a şi b 

şi este derivabilă pe (a, b). 

Teorema  2. (Rolle). Fie  : [a, b]  R o funcţie Rolle pentru care (a) =  

=(b). Atunci există un punct c(a, b) pentru care (c) = 0 (c  punct critic). 

 Interpretarea  geometrică:  Din (c) = 0 rezultă că tangenta la graficul funcţiei  în punctul P(c, 

(c)) este paralelă cu axa Ox. 

  Teorema  3. (Lagrange). Fie  : [a, b]  R o funcţie Rolle. Atunci există un punct c(a, b) astfel 

încât  (b)  (a) = (b  a)(c), (teorema creşterilor finite). 

Interpretare  geometrică:  Formula lui Lagrange scrisă sub forma )(
)()(

cf
ab

afbf





 exprimă 

faptul că există pe graficul funcţiei  cel puţin un punct P(c, (c)), diferit de extremităţi, în care 

panta tangentei ((c)) să fie egală cu panta coardei determinată de punctele A(a, (a)) şi B(b, (b)), 

adică această tangentă este paralelă cu coarda AB. 

Observaţia 1. Dacă o funcţie are derivata nulă pe un interval, atunci ea este constantă pe acest 

interval. 

Observaţia 2. Dacă două funcţii au derivatele egale pe un interval, atunci ele diferă printr-o 

constantă pe acel interval. 
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Observaţia 3. (Rolul derivatei întâi. Intervale de monotonie. Puncte de extrem). Fie  : I  R, I  

interval, o funcţie derivabilă. 

 1) Dacă (x)  0, ()xI, atunci  este crescătoare pe I; 

 2) Dacă (x)  0, ()xI, atunci  este descrescătoare pe I;   sau 

  1) Dacă (x) > 0, ()xI, atunci  este strict crescătoare pe I; 

 2) Dacă (x) < 0, ()xI, atunci  este strict descrescătoare pe I. 

Observaţia 4. (Derivata unei funcţii într-un punct). Fie  : I  R, I  interval şi 0x I. Dacă: 

 1)  este continuă în 0x ;  2)  este derivabilă pe I  { 0x };  3) există 
0

lim
xx
(x) = R ; 

atunci  are derivată în 0x  şi ( 0x ) = .   Dacă R, atunci  este derivabilă în 0x  şi ( 0x ) = . 

Teorema  4. (Formula lui Taylor pentru polinoame). Fie nP R[X] un polinom de grad n şi 0x R 

un punct fixat. Atunci are loc egalitatea: 

nP (x) = nP ( 0x ) +
!1

)( 0xnP
(x + 0x ) +

!2

)( 0xnP 
(x  0x )

2
 +…+ 

!

)(
)(

0

n

P xn
n

(x  0x )
n
. 

Teorema  5. (Cauchy). Fie funcţiile Rolle ,g : [a, b]  R şi pentru orice x(a, b), g(x)  0. Atunci 

g(a)  g(b) şi există c(a, b) astfel încât:   
)('

)(

)()(

)()(

cg

cf

agbg

afbf 





. 

Exerciţii  rezolvate 

1. Dacă  a,b,c,d > 0,  xxxx dcba  > n,  ()xR, atunci: a  b  c  d = 1. 

Rezolvare. Considerăm funcţia  : R  R,  (x) = xxxx dcba   pentru care (0) = 4. Din ipoteză 

avem: (x)  (0),  ()xR, de unde rezultă că 0x = 0 este un punct de minim pentru  şi 0R. 

Conform teoremei lui Fermat rezultă (0) = 0. Dar  (x) = xa ln a + xb ln b + xc ln c + xd ln d  prin 

urmare,  ln a + ln b + ln c + ln d = 0  sau  ln(a  b  c  d) = ln 1   a  b  c  d = 1. 

2. Să se arate că există cel puţin un număr real  a > 0  cu proprietatea că   xa  3x + 1,  ()xR. 

Rezolvare. Să considerăm funcţia  : R  R,  (x) = 13  xa x . Din ipoteză (x)  0, rezultă că 0x = 

0 este un punct de minim pentru . Aplicând teorema lui Fermat rezultă (x) = 0. Cum  (x) = xa ln 

a  3 şi  lna  3 = 0 3ea  . Deci 3ea   este numărul căutat. 

3. Fie 1a , 2a R,  1b , 2b  
R \ {1} astfel încât 1a

xb1 + 2a
xb2  1a + 2a , ()xR. Arătaţi că  1

1
a

b  2
2
a

b = 1. 

Rezolvare. Fie  : R  R,  (x) = 1a
xb1 + 2a

xb2  derivabilă pe R şi (0) = = 1a + 2a . Din ipoteză (x)  

(0),  ()xR, adică  x = 0  este un punct de minim pentru . Conform teorema lui Fermat va 

rezulta că (0) = 0. Cum (x) = 1a
xb1 ln 1b + 2a

xb2 ln 2b   rezultă  1a ln 1b + 2a ln 1b = (0) = 0, deci 

1
1
a

b  2
2
a

b = 1. 

4. Determinaţi parametrul  a > 0, astfel încât să fie valabilă inegalitatea:  xx a3  x4 + x9 ,  ()xR. 

Rezolvare. Fie   : R  R,  (x) = xx a3  x4  x9 . Conform (0) = 0 şi  

(x)  (0), ()xR, rezultă că 0x = 0 este punct de minim, deci (0) = 0, Cum  (x) = x3 ln 3 + xa

ln a  x4 ln 4  x9 ln 9 ln 3 + ln a  ln 4  ln 9 = 0  ln 3a = ln 36  a = 12. Aşadar, pentru  a = 

12  are loc inegalitatea    xx a3  x4 + x9 . 

Inegalitatea se mai scrie: x3 + x12  x4  x9 =(9  x3 )( x3  x4 )  0  care este adevărată deoarece dacă  x 

 0  atunci  1  x3  0  şi  x3  x4  0, iar pentru  x <0  avem  1  x3 > 0  şi  x3  x4 > 0. 
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5. Fie funcţia   : [1, 1]  R,  (x) =








]1,0[,66

)0,1[,
2

2

xxcx

xbaxx
,  unde a,b,cR. Aflaţi parametrii a, b, 

c astfel încât funcţia dată să satisfacă condiţiile teoremei lui Rolle. 

Rezolvare. Funcţia  fiind elementară (funcţia polinom) este continuă pe  

[1, 0)  (0, 1]. Se impune condiţia ca  să fie continuă şi în punctul  x = 0. Funcţia  este continuă 

în  x = 0  

0
0

lim




x
x

(x) =

0
0

lim




x
x

(x) = (0)  b = 6. 

Deci pentru  b = 6 funcţia  este continuă pe [1, 1]. Funcţia  este derivabilă pe (1, 0)  (0, 1). 

Pentru ca  să fie derivabilă pe (1, 1) trebuie ca  să fie derivabilă în  x = 0. Funcţia  este 

derivabilă în  x = 0   

0
0

lim




x
x x

fxf )0()( 
=

0
0

lim




x
x x

fxf )0()( 
R  a = 6. Deci pentru  a = 6 funcţia  

este derivabilă pe [1, 1]. Din (1) = (1) se obţine  c =  11. Deci (x) =








]1,0[,6611

)0,1[,66
2

2

xxx

xxx
 

Prin urmare, cele trei condiţii din teorema lui Rolle se verifică dacă  a = 6, b = 6,  c =  11. Atunci 

există x0(1, 1) pentru care (x0) = 0, unde  (x) =








]1,0[,622

)0,1[,62

xx

xx
 

Se egalează fiecare formă a lui  cu zero şi rezultă: din  062 x   3x [1, 0); iar din  

0622  x   
11

3
x (0, 1].    Deci punctul căutat este 

11

3
0 x . 

6. Să se arate că derivata funcţiei  : R  R,  (x) = (x  2)(x + 2)(x  3)  are numai rădăcini reale. 

Rezolvare. Se observă că (2) = (2) = (3). Deci putem aplica pe fiecare interval [2, 2], [2, 3] 

teorema lui Rolle, prin urmare există 1c (2, 2), 2c (2, 3) astfel încât ( 1c ) = ( 2c ) = 0. Cum 

(x) = 0463 2  xx  are soluţiile 1x =
3

213
, 2x =

3

213
. Deci putem lua 1c =

3

213
, 2c =

3

213
. Rezultă că rădăcinile ecuaţiei  (x) = 0  sunt reale. 

7. Aplicând teorema lui Rolle funcţiei , dată prin (x) = nm xx )93()42(  ,  m > 1,  n > 1,  xR. Să se 

arate că expresia 
nm

nm
E






23
 este cuprinsă între 2 şi 3. 

Rezolvare. Funcţia  este continuă şi derivabilă pe R,   

  (x) = m 1)42(  mx  2 nx )93(  + 3n 1)93(  nx  mx )42(  . Din (x) = 0 rezultă 

1)42(  mx  1)93(  nx   nmxnm 1218)(6  = 0. Deci 1x =  2, 2x =  3, 3x = 
nm

nm



 23
. Deoarece (

1x ) = ( 2x ) = 0 rezultă conform teoremei lui Rolle, că (x) are o rădăcină c( 1x , 2x ). Întrucât 

rădăcinile ecuaţiei (x) = 0 sunt 1x , 2x , 3x , rezultă  c = 3x , deci 3x (3,2) şi  2 <
nm

nm



 23
< 3. 

 

Exerciţii  propuse 

1. Pentru fiecare din funcţiile de mai jos precizaţi punctele de extrem şi analizaţi valabilitatea 

teoremei lui Fermat: 

1)  : [0,5]  R,  (x) = 74 x ;  2)  : R  R,  (x) = 42 x . 

2. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: (x) =







 0,

0,
2 xex

xx
x . 
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3. Dacă 1a , 2a , …, na > 0,  naaa x
n

xx  ...21 , ()xR, atunci: 1a  2a  …  na = 1. 

4. Fie ii  ,  
R \ {1}, unde ni ,1   astfel încât nn

x
n

xx  ...tg...tgtg 212211 , 

()xR. Să se arate că: .1tg...tgtg 21
21 


n

x
n  

5. Verificaţi aplicabilitatea teoremei lui Rolle (pe intervalul dat) pentru funcţiile: 

1)  : R  R,  (x) = 452  xx ,  x[1, 4] ;  2)  : R  R,  (x) = xx 93  ,  x[0, 3] ; 

3)  : R  R,  (x) =








0,22

0,23
2

23

xxx

xxx
,  x[3, 2] ;  4)  : R  R,  (x) =sin x,  x[0, ] . 

6. Să se determine parametrii reali a, b, c astfel încât funcţia: (x) =








]1,0[,12

)0,1[,3
2

2

xbxx

xcxax
 să 

satisfacă condiţiile teoremei lui Rolle pe intervalul [1, 1] şi apoi să se aplice efectiv această 

teoremă. 
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Principiul cutiei în algebră şi geometrie 

 

Puiu Diana-Mihaela 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Bucureşti 

Prof. îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

Principiul lui Dirichlet este cunoscut sub denumirea de Principe des tiroirs în Franţa 

(adică Principiul sertarelor), Pigeonhole principale în engleză (Principiul cuştilor de 

porumbei), Schubfachprinzip în germană sau aşa numitul Principiu al cutiei  sau Principiul 

sertarelor.  

 În ciuda unui enunţ simplu, are o mulţime de aplicaţii în diverse capitole ale matematicii. 

Putem întalni probleme de la cele mai simple până la probleme netriviale care pot fi rezolvate 

recurcând la acest principiu, de multe ori în situaţii surprinzătoare. Dirichlet l-a utilizat în studiul 

corpului numerelor algebrice. 

 Acest principiu se bazează pe o observaţie simplă şi anume că, dacă trebuie să punem nişte 

bile în cutii, numărul bilelor fiind mai mare decât al cutiilor, vom fi obligaţi să punem in cel puţin 

una dintre cutii mai mult de o bilă ( o cutie ca conţine cel puţin două bile ). Într-adevăr, dacă fiecare 

cutie ar conţine cel mult o bilă, am avea un număr de bile cel mult egal cu numărul cutiilor, ceea ce 

e fals. Aşadar putem enunţa urmatorul principiu: 

 

Principiul lui Dirichlet: Dacă avem n cutii în care repartizăm n+1 bile, atunci va exista 

cel puţin o cutie care să conţină cel puţin 2 bile. 

 

Important de făcut observaţia că nu se poate preciza care este cutia care are cel puţin două 

bile, nu se poate preciza care sunt acelea şi nu putem şti câte astfel de cutii există. Matematica, şi 

aici ca în atâtea cazuri, poate demonstra existenţa anumitor lucruri fără a le identifica efectiv, de 

unde şi caracterizarea ei ca ştiinţa abstractă. 

Putem demonstra următoarea generalizare: 

Dacă în cutii punem pn+1 bile, atunci o cutie va conţine cel puţin p+1 bile. 

 

Demonstraţie: 

Presupunem că în fiecare dintre cele n cutii se află cel mult p bile, atunci în total vor fi cel mult p*n 

bile. Contrazicem astfel ipoteza, deci concluzia este adevărată. 

 

Putem trage unele concluzii directe: 

1. Oricare ar fi trei persoane există printre ele cel puţin două care au acelaşi sex; 

2. Sunt suficiente 3 şosete pentru a fi siguri că avem o pereche (şosetele sunt de aceeaşi culoare 

şi mărime); 

3. Dacă avem într-un grup 8 persoane, putem fi siguri că două dintre ele sunt născute în aceeaşi 

zi a săptămânii; 

4. Printre oricare 15 persoane există cel putin două născute in aceeaşi zi a săptămânii ( aceasta 

rezultă pe baza Principiului lui Dirichlet generalizat ); 

5. Ştiind că numărul de fire de păr din cap poate fi maxim 200 000 şi că într-un oraş sunt 200 

001 persoane, atunci există două persoane cu acelaşi număr de fire de păr in cap în acel oraş; 
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6. Oricare ar fi 11 numere există printre ele două având cel puţin o cifră comună; 

7. Dacă trebuie să repartizăm 11 porumbei în 12 cuşti, atunci cel puţin o cuşcă rămâne goală. 

 

Dificultatea principală la rezolvarea problemelor cu ajutorul Principiului lui Dirichlet constă în 

a stabili care sunt ”cutiile” şi care sunt ”bilele”. Utilizarea lui poate conduce la situaţii ciudate, dar 

frecvente în matematică, în care ştim despre ceva că există, dar fără a-l putea identifica. 

 

Principiul cutiei în Algebră 

 

Probleme rezolvate : 

1. Într-o clasă sunt 33 de elevi. Să se arate că există 3 elevi născuţi în aceeaşi lună 

 

Soluţie:  Dacă ar fi născuţi maxim 2 elevi în fiecare din cele 12 luni ale anului, atunci în clasă ar fi 

maxim 24 de elevi. Contradicţie ! 

Observaţie: Nu este obligatoriu să fie născuţi cel puţin 4 elevi într-o lună, deoarece există un 

contraexemplu: sunt câte 3 născuţi în fiecare din primele 11 luni ale anului şi niciunul în cea de-a 

douăsprezecea lună. 

 

2. Dialog: 

 Aş dori să cumpăr 5 pixuri de aceeaşi culoare.. 

 Nu cred că e posibil, deoarece mai am doar 17 pixuri şi sunt de 4 culori diferite. 

 Să încercăm totuşi! 

 

Ştiţi care a fost rezultatul? 

Soluţie: Dacă nu ar fi existat 5 pixuri de aceeaşi culoare, atunci erau maxim 4. Fiind de 4 culori 

diferite ar fi fost în total maxim 16 pixuri. Deci au găsit 5 pixuri de aceeaşi culoare. 

 

3. Să se arate că oricare ar fi 3 numere naturale există două a căror sumă este pară. 

 

Soluţie: Se ştie că suma a două numere de aceeaşi paritate este pară. Printre cele 3 numere vor 

exista conform Principiului cutiei două dintre ele fie pare fie impare. Atunci suma lor va fi pară. 

 

4. Să se arate că numărul 2009 are un multiplu format numai cu cifrele 5 şi 0. 

 

Soluţie:  Considerăm următoarele 2010 numere: 5; 55; 555;...;55..5. Conform Principiului cutiei 

există două dintre ele care dau acelaşi rest prin împărţirea la 2009. Aşadar, diferenţa lor,care e un 

număr format numai din cifrele 0 şi 5, este un număr divizibil cu 2009. 

Generalizare: Oricare ar fi numărul natural n, există un multiplu al său format numai cu cifrele 0 şi 

a, unde a este o cifră nenula oarecare. 

 

Probleme propuse: 

1) Să se arate că, oricare ar fi şapte numere pătrate perfecte, exisată două a căror diferenţă este 

multiplu de 10. 

2) La un turneu de baschet participă N ≥ 2 echipe. Ştriind că oricare pereche de echipe se 

înfruntă maxim o dataă să se arate că există două echipe care joacă acelaşi număr de partide. 
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3) Într-un grup de 17 prieteni. Numele şi prenumele lor încep numai cu literele A, B, C, D. 

Demonstraţi că există cel puţin doi prieteni ale căror iniţiale coincid. 

4) Demonstraţi că oricum am alege 5 numere naturale pe care le ridicăm la puterea a 4-a, 

printre numerele obţinute găsim întotdeauna cel puţin două care au aceeaşi ultimă cifră. 

5) Într-un săculeţ se află 100 bile având una din culorile tricolorului. 

a)  Demonstraţi că din 4 bile scoase la întâmplare există cel puţin două de aceeaşi culoare. 

b) Care este numărul minim de bile ce trebuie estrase pentru a fi siguri că avem cel puţin 5 de 

aceeaşi culoare? 

6) Într-o clasă sunt 30 elevi. Ştiind că la un test Ştefan a făcut 12 greşeli, iar ceilalţi au făcut 

fiecare mai puţine greşeli decât el, să se arate că exista 3 elevi cu acelaşi număr de greşeli. 

 

Principiul cutiei în Geometrie 

 

Proprietatea 1: Fie un segment de lungime l. Pe acest segment se află n segmente de lungimi l1, 

l2,...,ln. 

1) Dacă l1 + l2 + ... + ln  l atunci există două segmente care au cel puţin un punct 

comun. 

2) Dacă l1 + l2 + ... + ln  l atunci există un punct pe segmentul de lungime l care nu se 

află pe niciunul dintre segmentele de lungime li, i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 
3) Dacă l1 + l2 + ... + ln  kl atunci există k + 1 segmente printre cele n segmente care au 

cel puţin un punct comun. 

Proprietatea 2: Fie n  figuri de arii S1, S2, ... , Sn incluse într-o figură de arie S 

1) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  S atunci există figuri care au un punct comun 

2) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  S atunci există un punct pe suprafaţa de arie S care nu se află 

pe niciuna dintre suprafeţele de arie Si , i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 
3) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  kS atunci exista k + 1 figuri care au un punct comun. 

Proprietatea 3: Fie n corpuri de volume V1, V2, ... , Vn incluse într-un corp de volum V. 

1) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  V atunci există două corpuri care au un punct comun 

2) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  V atunci există un punct aflat în corpul de volum V care nu 

se află în niciunul dintre corpurile de volum Vi, i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 
3) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  kV atunci există k + 1 corpuri care au un punct comun. 

Probleme rezolvate: 

 

1. Fiecare punct al unui plan este colorat cu una dintre cele două culori, alb şi roşu, pe care le 

avem la dispoziţie. Să se arate că există două puncte aflate la distanţa de 1 cm colorate la fel. 

Soluţie:  Fie un triunghi echilateral de latură un centimetru. Conform Principiului cutiei două dintre 

puncte vor avea aceeaşi culoare şi se vor afla la distanţa de 1 cm.  

Demonstraţie alternativă: Fie A un punct roşu. Dacă unul dintre punctele de pe cercul de centru A 

şi rază de 1 cm este roşu, atunci problema este încheiată. În caz contrar, toate punctele cercului de 

rază 1 cm, fiind albe, există două aflate la distanţa cerută de această culoare. 

Observaţia 2: Se poate arăta că există două puncte de aceeaşi culoare aflate la distanţa d, unde d 

fixat, oarecare. 

Putem reformula enunţul astfel: Descompunem planul în două mulţimi disjuncte A si B. Să se 

arate că în cel puţin una dintre ele există două puncte la distanţa 1 cm. 
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2. La o tabla de şah se taie din două colţuri diagonal opuse două pătrăţele. Este posibil să 

acoperim suprafaţa de tablă rămasă cu piese de domino formate din două pătrăţele de 

mărime egală cu cele ale tablei? 

Soluţie: Arătăm că nu este posibil. Două pătrăţele diagonal opuse ale tablei au aceeaşi culoare. 

Tunci una dintre cele două culori ale tablei apare în plus cu 2 faţă de cealaltă. Dar fiecare piesă de 

domino acoperă exact două pătrate de culori diferite. Conform Principiului cutiei nu va exista o 

corespondenţă de 1  1 între culorile pătratelor, deci nu e posibilă acoperirea. 

 

3. Într-un plan se consideră 5 puncte de coordonate întregi. Să se arate că există un punct de 

coordonate întregi care să fie mijlocul unui segment determminat de două dintre cele 5 

puncte. 

Soluţie: Fiecare punct are două coordonate: abcisa şi ordonata. Ţinând cont de paritatea lor putem 

deosebi 4 tipuri de puncte. Având 5 puncte două dintre ele voi fi din acelaşi tip, iar mijlocul 

segmentului determinat de acestea două va avea coordonate întregi. Am ţinut cont de: 

 Suma a două numere de aceeaşi paritate este pară 

 Mijlocul unui segment are drept abcisă şi ordonată semisuma abciselor şi, respectiv, 

semisuma ordonatelor capetelor segmentului. 

 

Observaţie: Analog putem arăta, folosindu-ne de paritatea coordonatelor, că: oricare ar fi 9 

puncte de coordonate întregi în spaţiu există două al căror mijloc are coordonatele întregi. 

 

Probleme propuse: 

 

1) În interiorul unui pătrat de latură 1 se iau 5 puncte. Să se arate că există două dintre ele 

aflate la distanţă unul de celălalt de maxim 
√ 

 
. 

2) Se dau 5 puncte pe o sferă. Să se arate că există o semisferă închisă care conţine cel puţin 4 

dintre acele puncte. 

3) Se dau 9 puncte pe o sferă. Să se arate că există două la distanţă de cel mult . 

4) Într-un plan se duc 6 drepte neparalele oricare două. Să se arate că există două care 

formează un unghi de maxim 30°. 

5) Fie trei drepte care împart planul în mai multe regiuni. Să se arate că oricum am distribui 8 

puncte în acest plan, niciunul aflat pe vreuna dintre drepte, există două aflate într-o aceeaşi 

regiune. 

6) Demonstraţi că un poligon convex nu poate avea decât cel mult trei unghiuri ascuţite. 

7) Laturile unui patrulater convex sunt diametrele a patru discuri. Demonstraţi că aceste discuri 

acoperă în întregime interiorul patrulaterului. 
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Rădăcina de ordinul   dintr-un  număr complex   
 

Toma Paul 

Lic. ,,Regina Maria” Dorohoi 

Prof. Îndrumător: Hură Gabriel 

       Definiţie: Fie   un număr complex nenul şi  ϵ N,  ≥2. Se numeşte rădăcină de ordinul   a lui   

orice număr complex Z, care verifică ecuaţia.             

(1)    =z    

Teoremă. Fie z=r(cos t* + I sin t*) un număr complex, arg z= t*.  Numărul z are n rădăcini 

distincte de ordinul n, şi anume:      

(2)     =√ 
 
(   

      

 
 +i sin

      

 
)              

kϵ{0,1,.....,n-1}  

      Demonstraţie. Scriind pe Z sub formă trigonometrică Z= R(cos T + i sin T), R˃0, Tϵ R, ecuaţia 

(1) este echivalentă cu relaţiile:  

(3)  R*=r  

(4) nT= t* + 2k𝛑, kϵ Z  

Deoarece r este r este un număr real pozitiv , rezultă că ecuaţia (3) are o soluţie unică: R  √ 
 

,     

Din (4) rezultă că :  

(5)                 T=
       

 
 , kϵ Z  

Am obţinut mulţimea rădăcinilor de ordinul n ale lui z :  

(6)   =√ 
 
(   

      

 
 + i sin

      

 
), kϵ Z.  

Se pune problema căte dintre valorile Z, sunt disticte? Pentru kϵ{0,1,2,……,n-1} obţinem 

argumente reduse diferite :  

(7)   =
  

 
  ,    =

     

 
 ,   =

     

 
 .....   =

      

 
,.......,     =

    (   ) 

 
 

deoarce pentru    *           +,   ϵ,    ),  iar diferenţa dintre T şi    nu este multiplu 

întreg de 2𝛑 dacă i  .  Pentru k=n obţinem    =
       

 
 =
  

 
+2𝛑, care diferă de    cu 2𝛑,  deci 

  =    

      Dacă k este un întreg oarecare, îl scriem sub forma k=q·n+ r cu r, qϵ Zşi 0 r n și observăm că  

  =
    (    ) 

 
 = 

       

 
 +2q 𝛑,   

Deci   =   şi astfel am demonstrat că Printre numerele 

complexe(6) există Exact n numere distincte:  

  ,  ,.....,    .  

În particular, dacă z=1, rădăcinile ecuaţiei (8) Z*=1 se 

numesc rădăcinile de ordinul n ale unităţii.  

Deoarece l=cos 0+ i sin 0, rădăcinile de ordinul n ale 

unităţii, pe care la notăm cu    sunt:   

(9)   =cos
   

 
 +i sin 

   

 
 , kϵ{0,1,2,....,n-1}  

Problemă rezolvată.  Imaginile rădăcinilor de ordinul 

n(n≥3) ale unui număr complex z 0 sunt vărfurile unui 
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poligon regulat cu n laturi, înscris în cercul de centru O si de rază r 

Rezolvare. Fie z=r(cos t* +i sin t*) un număr complex scris sub formă trigonometrică, 

t*=arg z, z =r. Imaginea lui z este un punct P pe cercul  (   ) (fig. 1.8). Fie   ,   , 

  ,........,     imaginile lui   =√ 
 
(   

      

 
 + i sin

      

 
), kϵ{0,1,2,…n-1}.  

Deoarece    =     =√ 
 

,   aceste puncte aparţin cercului  (  √ 
 
). Pe de altă parte 

imaginile   ,      ale numerelor complexe   ,     , sunt două puncte pe acest cerc, 

pentru care arg  =
      

 
,   arg    =

    (   ) 

 
 .  

Diferenţa celor două argumente este măsura unghiului  

         

 

Deci      (        )= arg      – arg   =
  

 
   şi astfel arcele mici     ,     , 

    ,............,       , ..........,       sunt congruente şi le corespund coarde congruente:  

(    )  (    )    (      )  (      ) deci problema este rezolvată.  

Se observă că in cazul rădăcinilor de ordinul n ale unităţii  ,  ,………,     , imaginile 

acestora sunt vărfurile unui poligon regulat cu n laturi, înscris în cercul  (   ), unde vârful 

   are coordonatele (1,0), deoarece   =1 (figura de mai jos în cazul n=6).  

Exemple 1. Să se calculeze rădăcinile de ordinal 3 ale lui -8i.  

Solutie. Forma trigonometrică a numărului complex  -8i este 8 (  cos
  

 
  + isin  

  

 
  ).  

Astfel: 

  =√ 
 
0   .

 

 
 
   

 
/       .

 

 
 
   

 
/1, kϵ{0,1,2}.  

  =2.   
 

 
      

 

 
/=2i,    =2.   

  

 
      

  

 
/= -√ -i,   

  = .   
   

 
     

   

 
/=-√ -i.  

 

2. Să se calculeze rădăcinile de ordinul 6 ale unităţii.  

Soluţie. Avem de rezolvat ecuaţia   =1. 

Rădăcinile ecuaţiei sunt:   =cos
  

 
 + I sin 

  

 
 , unde 

kϵ{0,1,2,3,4,5},    adică 

  =1,     =cos 
 

 
 +i sin

 

 
= 
 

  
 + i 

√ 

 
.  

  =cos
  

 
 + i sin 

  

 
= - 

 

  
 + i 

√ 

 
,  

  =cos 𝛑 + i sin 𝛑= -1 , 

  = cos
  

 
 + i sin 

  

 
= - 

 

  
 - i 

√ 

 
,    

  = cos
  

 
 + i sin 

  

 
=  

 

  
 - i 

√ 

 
. 
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Cinci metode pentru a demonstra Teorema lui 

Menelaus 
Popa Oana  

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

Prof. Maria Beer 

 

Motto: “Nemo recte sine exemplo docetur aut discitur.”  

(Nimic nu se învaţă şi nu se însuşeşte corect fără exemple). 

 

Definiţie: Transversala faţă de laturile unui triunghi ABC este o dreaptă care are puncte comune cu 

dreptele AB, AC, BC, diferite de punctele A,B,C. 

Observaţie: Fiecare din cele trei puncte de intersecţie cu laturile triunghiului poate fi considerat ca 

originea segmentelor ale căror extremităţi sunt vârfurile triunghiului situate pe aceeaşi latură
1
. 

Observaţie: O transversala intersectează interior doua din laturile unui triunghi si una in prelungire, 

sau pe toate trei in prelungire. In primul caz două rapoarte sunt negative şi unul pozitiv, deci 

produsul celor trei rapoarte este întotdeauna pozitiv. In cel de-al doilea caz, (când transversala 

intersectează prelungirile laturilor unui triunghi), toate rapoartele sunt pozitive- fiecare raport fiind 

format din segmente care au aceeaşi orientare, deci produsul celor trei rapoarte este întotdeauna 

pozitiv. 

Teorema transversalei:  

MA

MD
BC

FA

FC
BD

ABBCDFie





EA

EB
DC (1)

:loc  are  atunci EFM Daca AD.M (AC),F ),(E ),( punctele si ABC 

Demonstraţie:
2
 

 

 

 

 

 

 

Prin B si C se duc paralelele la AD ce intersectează EF 

in K respectiv . 

Din asemănarea triunghiurilor EKB cu EMA si 

asemănarea triunghiurilor LFC cu MFA rezulta (2) 

MA

LC

MA

KB

EA

EB


FA

FC
 si  

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Gh. A. Chitei, Metode pentru rezolvarea problemelor de geometrie, EDP Bucureşti 1969 

2
 D.Branzei, Competenţă si performanţă in geometrie, vol 1, Ed. MINIED, Iaşi 1992  

A 

B C 
D 

K 

E 
M 

F 
L 

N 
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Prin aceste egalitati relaţia (1) revine la: 

(3) MDBCLCDBKBDC  , identitate referitoare la trapezul BCLK cu paralela la baze DM. 

Fie .}{ MDBLN   Proporţionalitatea laturilor din asemănarea triunghiurilor BDN cu BCL, 

asigura  NDBCLCBD   (4) 

(5)  MNBCKBDC 

KB

MN
BCL iulin triungh Thales lui  teoremasi folosind ,





deci

BC

DC

BN

NL
KLBMLNDin

 

prin (4) si (5) relaţia (3) revine- după simplificarea factorului BC – la evidenta MN+ND=MD   
3
 

Reciproca teoremei  transversalei: 

colineare.sunt  FM,E, punctele atunci ,
EA

EB
DC (1)

:loc  are  Daca AD.M (AC),F ),(E ),( punctele si ABC 

MA

MD
BC

FA

FC
BD

ABBCDFie





 

Demonstraţie: Demonstraţia este imediata prin reducere la absurd. 

Fie M‟ punctul de intersecţie dintre AD si EF. Prin teorema directa are loc  

 M'M (1)cu  )(1' relatia Comparand .
'

'

EA

EB
DC )(1' 

AM

DM
BC

FA

FC
BD  

Observaţia 1. Adunând membru cu membru (1) cu evidenta DC+BD=BC atunci (1) revine la 

forma echivalenta : (6) 
MA

AD
BC

FA

AC
BD 

EA

AB
DC  

Observaţia 2: In cazul limita când B=E(sau A=E) renotand punctele M si F prin M‟ respectiv F‟  

relaţia (1) revine la: .1
'

'

'

'
  )7( 

DM

AM

AF

CF

BC

DB
adică teorema lui Menelaus  pentru triunghiul ADC 

si transversala BM‟F‟ 

 

 

 

 

 

Metoda 1: Putem privi deci teorema lui Menelaus drept 

caz limita a teoremei transversalei. 

Deoarece folosirea reciprocii teoremei lui Menelaus este o 

metoda puternica si eleganta de soluţionare a problemelor  

 

de coliniaritate, voi prezenta in continuare câteva metode de demonstraţie a teoremei lui Menelaus, 

independente de teorema transversalei. Construcţiile ajutătoare necesare demonstrării teoremei lui 

Menelaus, in fiecare  metoda de demonstraţie, au fost rezolvate la clasa la cercul de matematica la 

clasa a VII-a.  

Observaţia 3: Trecerea de la (1) la (6) conduce la cazul limita considerat la:  

 

 

 

 

 

 

AM

AD
BC

AF

AC
BD

''
DC (8)   

amplificând (8) cu un factor k exprimat conform 

teoremei lui Thales, in ipotezele 
MA

AM

FA

AF

EA

AB ''
  se 

rededuce relaţia (6) deci si (1) . 

 

Deci cazul limita permite o demonstrare rapida a teoremei transversalei. 

Teorema lui Menelaus: Fie triunghiul ABC si punctele MBC, N AC si PAB, coliniare, 

diferite de A, B, C. Atunci are loc relaţia: 

                                                 
3
 In demonstraţie am  aplicat metoda analizei. Din demonstraţie se poate vedea clar ca fiecare etapa nu se desfasoara 

prin încercări, ci este legata de propoziţiile precedente, aşadar raţionamentele sunt motivate. 

A 

E=B C 

M‟ 

D 

F‟ 

A 

B C D 

E 
M 

F 

F‟ 
M
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1   )1( 
NA

NC

MC

MB

PB

PA
 

Observaţia 1: Ipoteza problemei nu ne da suficiente date pentru a pune in evidenta relaţia ceruta a 

fi demonstrata. Insa fiind vorba de rapoarte si legăturile care trebuie stabilite intre ele, aceasta 

constituie o indicaţie cum ca trebuie pornit in demonstraţie fie de la teorema lui Thales, fie de la 

cunostinte referitoare la asemănarea triunghiurilor. In acest caz triunghiurile asemenea trebuie 

construite:  

Demonstraţie: 

 

 

 

 

 

Metoda 2: Construcţie ajutătoare: 

Paralela prin A la BC, intersectează transversala MN in 

punctul D. 

Atunci triunghiurile PAD si PBM sunt asemenea

   
BM

DA

PM

PD

PB

PA
  (a) 

 

 

Tot din DA || CM, conform  teoremei  fundamentale  a asemănării, rezulta asemănarea 

triunghiurilor NAD si NCM (b)   
CM

DA

NM

ND

NC

NA
  

Din (a) si (b) 1
MB

DA
    

DA

MC

MC

BM

NA

NC

CM

MB

PB

PA
 

 

 

 

 

 

Metoda 3: 

Construcţie ajutătoare: BB1MN, AA1MN, CC1MN, unde  A1, 

B1, C1 aparţin transversalei MN 

Atunci triunghiurile AA1P si BB1P sunt asemenea, conform 

cazului  de asemănare u.u, 
1

1

BB

AA

PB

PA
  (1) 

 

triunghiurile AA1N si NCC1 sunt asemenea
1

1

CC

AA

NC

NA
  (2) 

triunghiurile MCC1 si MBB1 sunt asemenea
1

1

BB

CC

MB

MC
  (3) 

Inmultind  relaţiile (1), (2) si (3) membru cu membru, rezulta: 

1
1

1

1

1

1

1 
CC

BB

AA

CC

BB

AA

MC

MB

NA

CN

PB

PA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 4:
4
 

Construcţie ajutătoare: prin M se construieşte o dreapta 

d astfel încât d nu este paralela cu transversala MN. 

Prin punctele A,B,C se construiesc paralele la 

transversala MN care intersectează dreapta d in 

punctele A1, B1, C1. Aplicând teorema lui Thales se 

obţin relaţiile: 

;
MB

MC
  ;

NA

NC
  ;

1

1

1

1

1

1

MB

MC

MA

MC

MB

MA

PB

PA
  

                                                 
4
 Manual geometrie, clasa a VII-a , Ed. Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1996 

A 

B C M 

N 

P 

D 

A 

B C M 

N 

P 

B1 

A

C1 

A 

B C M 

N 

P 

B1 

A1 

C1 

d 
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Înmulţind relaţiile membru cu membru obţin: 

 

1
1

1

1

1

1

1 
MC

MB

MA

MC

MB

MA

MC

MB

NA

CN

PB

PA
 

 

 

 

 

 

 

Metoda 5: 

Construcţie ajutătoare: prin vârful A al triunghiului 

ABC construiesc paralela la transversala MN, care 

intersectează BC in punctul S.  

 

 

 

Cum PM||AS  aplicând teorema lui Thales obţin relaţiile: 

 (2) ;
NA

NC
  (1) ;

MS

MC

MB

MS

PB

PA
 ; din (1) si (2) Înmulţind membru cu membru obţinem: 

1
MC

MB

MS

MC

MB

MS

MC

MB

NA

CN

PB

PA
 

Observaţie: Demonstraţia urmează o cale asemănătoare si in cazul când transversala intersectează 

prelungirile laturilor triunghiului dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţie ajutătoare: 

 SC||BP deci conform teoremei fundamentale a 

asemănării , triunghiurile MCS si MBP sunt asemenea 

deci 
MP

MS

PB

SC

MB

MC
  (1) 

Analog triunghiurile NCS si NAP sunt asemenea, deci  

NP

NS

PA

SC

NA

NC
 (2) 

 

 Din relaţiile (1) si (2) rezulta:    1
SC

PA

PB

SC

PA

PB

NC

NA

MB

MC

PA

PB
 

Reciproca teoremei lui Menelaus: Fie M,N,P puncte distincte de vârfuri pe dreptele suport ale 

laturilor BC, CA si  AB  ale triunghiului ABC. Daca are loc relaţia 1   )1( 
NA

NC

MC

MB

PB

PA
, atunci 

punctele M, N, P sunt coliniare 

Demonstratie: Prin reducere la absurd. 

 

 

 

 

 

 

 

Presupun ca punctele M, N si P nu sunt coliniare. 

Atunci dreapta MN intersecteazaAB in punctul P‟. Deci 

M, N, P‟ coliniare. 

Aplic reorema directa pentru triunghiul ABC si 

transversala MNP‟.  

Atunci: 1
'

'
  

NA

NC

MC

MB

BP

AP
   (2) 

 

Din (1) si (2)
PB

PA

BP

AP


'

'
. Insa aceasta egalitate nu poate exista decât numai in cazul in care 

punctul P‟ se confunda cu punctul P, deoarece nu poate exista decât un punct pe AB care împarte 

segmentul AB intr-un raport dat. Deci punctul P aparţine dreptei MN, cu alte cuvinte M,N,P 

coliniare.  

A 

B C M 

N 

P 

S 

A 

B C 
M 

N 

P 

S 

A 

B C M 

N 

P‟ 

P 
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Comentariu: La prima vedere egalitatea (1), frecvent numita relaţia lui Menelaus, pare elevilor 

complicata si greu de ţinut minte. Insa daca o generez in modul următor, relaţia lui Menelaus, 

devine rapid familiara elevilor, uşor de reţinut si comoda de aplicat in rezolvarea de probleme.   

Pasul 1: Se trasează liniile de fracţie si se egalează cu 1: 

1
             

    

Pasul 2: Se scriu punctele transversalei: 

1
P

  P  

N

  N 

  M

  M
  

Pasul 3: Se completează fiecare fracţie la numărător si numitor cu vârfurile triunghiului încât: 

a. Sa apară doar segmentele de pe dreptele suport ale laturilor triunghiului. 

b. Daca un vârf a fost plasat o data sus (jos), a doua oara sa apară jos (sus) 

1
PB

PA    

NA

 C N 

 C M

 B M
  

Observaţie: Reciproca teoremei lui Menelaus este o metoda puternica si eleganta de demonstrare a 

coliniaritatii a trei puncte.  
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Matematica între știință, artă și viață  

 

Andreica Alisa Roberta,  

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Bobota,  

Profesor de matematică: Dna. Taloș Diana 

 

Ne-am gândit vreodată de ce matematica este implicată in atât de multe domenii? De ce 

toată lumea apreciază matematica uneori mai mult decât alte discipline? Prin aceste întrebări doresc 

să ajung la relația strânsă dintre matematică, arte si viață. Ei bine, matematica nu e doar o știința, ci 

si o necesitate a omului prin care își organiza viața, dar și un  element artistic prin care mari oameni 

au reușit să creeze multe opere de artă. Matematica este privită dintr-un punct de vedere grelșit, in 

opinia mea. Într-adevăr, este o materie frumoasă care ne antrenează prin punerea minții la 

contribuție. Însa oamenii, datorită aparențelor, asociază matematica cu o simplă materie, la care 

uneori le e prea „lene„ sa invețe, deoarece termenii uneori pot fi foarte dificli.„Doar relativ recent în 

istoria culturală - în ultimul secol, mai precis - disciplinele au devenit atât de puternic specializate 

(şi avansate) încât este aproape imposibil pentru oricine să fie "de ultimă oră" deopotrivă în artă / 

ştiinţe umaniste şi ştiinţe exacte / matematică. Însă pe vremuri domeniile cunoaşterii umane nu erau 

atât de clar delimitate. Platon, de exemplu, a fost nu numai un mare scriitor de dialoguri şi unul 

dintre cei mai mari filosofi ai tuturor timpurilor, ci şi un excepţional matematician. Şcoala căreia i-a 

pus bazele în anul 387 î. Ch., Academia de la Atena, a fost inspirată de Pitagora şi sublinia faptul că 

matematica stă la baza tuturor celorlalte domenii de cercetare. Tot aşa, elevul lui, Aristotel, a fost 

considerat fondatorul câtorva ramuri empirice ale ştiinţei, inclusiv fizică, astronomie şi biologie 

(sau ştiinţe naturale, cum au fost numite până în secolul al XIX-lea).„ Acest fragment subliniază 

modul în care matematica este implicată atât in știința omenească cât și în restul disciplinelor, 

aceasta fiind una dintre bazele pe care oamenii își construiesc viitorul. Spre exemplu, putem lua ca 

model viața cotidiană, mai exact activitățile zilnice pe care oamenii le fac zi de zi, cu care ei sunt 

obișnuiți. Această rutină are loc zilnic. Viața implică o mulțime de cifre, indiferent că negăm sau nu 

acest aspect. Datorită necesității noastre față de matematică, o implicăm în orice activitate chiar 

dacă uneori nu realizăm. Știința modernă încearcă sădelimiteze materiile, pentru a reuși să dea 

posibilitatea oamenilor de a-și găsi specialitatea, însa în mod normal cu toții ar trebui să știm că 

aceste lucruri se intersectează la un moment dat, iar ideea de specialitate ar trebui să dispară din 

gândul oamenilor, deoarece fiecare știință în parte are lucruri importante. Spre exemplu, un medic 

chirurg ar trebui să știe nu doar cum să facă o operație, ci și alte lucruri, pentru a fi de folos 

pacienților. 

       „ Domeniul de studiu cunoscut sub numele istoria matematicii reprezintă o investigare a 

originii descoperirilor în matematică şi într-un sens mai larg, o investigare a metodelor matematice 

şi a notaţiilor din trecut.Înainte de perioada modernă, când a avut loc o răspândire a cunoştinţelor 

matematice și nu numai în întreaga lume, dovezi ale descoperirilor matematice au fost găsite doar în 

câteva locuri. Originile matematicii sunt strâns legate de conceptele de număr, mărime și formă. 

Studiile moderne asupra animalelor au arătat că aceste concepte nu sunt specifice doar speciei 

umane. Astfel de concepte au facut parte din viaţa de zi cu zi a societăţilor preistorice, care se 

ocupau cu vânatul şi culesul. Conceptul de număr a evoluat în timp, astfel că în limbajele de astăzi 

se face distincţie între unu şi mai mulţi, dar nu pentru numere mai mari ca doi, conform acordului 

verbelor.„ Matematica a evoluat datorită nevoii omului de a se organiza, din dorința de a cunoaște 

mai mult si a rezultat din alte lucruri pe care omul le-a văzut în jurul său. Datorită activităților 

zilnice implicăm foarte mult si matematică prin nevoia de a avea date exacte despre problemele 

cotidiene cu care ne confruntăm. De ce credeți că problemele matematice sunt formulate pe baza 

anumitor situații din viața omului? Aceastei întrebări îi corespude următorul răspuns: dacă omul nu 

ar avea modele pe care le trăiește in viața lui, problemele ar fi greu, aproape imposibil de înțeles 
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(raportându-ne la perioada în care copiii încep să rezolve probleme matematice.). Ca o paranteză, 

îmi amintesc cum la ora de matematică, în săptămâna în care învățam numerele întregi, un coleg a 

fost scos la tablă. Doamna profesoară l-a întrebat „cât face -7+3?„. Acesta nu știa ce să răspundă, nu 

învățase regulile de calcul. Doamna profesoară, văzându-i nesiguranța și fața speriată i-a spus: 

„Gândește-te că ai o datorie de 7 lei. Apoi vrei s-o achiți, dar tu ai doar 3 lei. Cât îți mai trebuie ca 

să-ți achiți datoria?„. În acel moment am putut realiza cu toții ce mare importanță are matematica în 

viețile noastre. 

        „Sculpturile lui Brâncuşi sunt matematice în designul geometric şi eleganţă (înţeleasă în sensul 

ştiinţific şi filosofic al termenului). Prima sa lucrare majoră este Rugăciunea (1907), o sculptură 

minimalistă care reflectă amestecul unic şi eclectic de influenţe al artistului: cioplirile în lemn 

populare româneşti, sculptura clasică, figurinele africane şi arta egipteană. Foarte talentat artizan şi 

cioplitor în lemn, Brâncuşi a inovat de asemenea o nouă metodă de a crea sculpturi: cioplindu-le din 

lemn sau piatră, iar nu modelându-le din lut sau ghips, aşa cum făcea mentorul său Auguste Rodin 

şi mulţi dintre urmaşii acestuia la acea vreme. Cel mai probabil denumită după Sărutul lui Rodin 

(1908), cea de-a doua sculptură majoră a lui Brâncuşi pune în umbră realismul îndrăgostiţilor, 

atunci când aceştia se îmbrăţişează ca să formeze un singur monolit rotund, armonios: literalmente 

un monument de iubire. Câţiva ani mai târziu, în Pasăre în spaţiu (1928), artistul redă mişcarea, 

înălţimea, aerodinamica şi zborul mai mult decât trăsăturile externe ale păsării în sine. Apogeul 

carierei sale şi concluzia logică a surprinderii sentimentelor şi conceptelor prin intermediul formelor 

esenţiale, Coloana infinitului (1938) reprezintă spiritul avântat şi eroismul civililor români din 

primul război mondial care au luptat împotriva invaziei germane.„ În fragmentul anterior putem 

observa cum matematica intră deja pe ramura artei, exemplificată chiar de unul dintre cei mai 

cunoscuți artiști din România.Dupăcum bine se poate observa, relația dintre matematică privită ca o 

știință și arta in sine colaborează în realizarea unui tot unitar frumos, estetic si artistic. Dacă stăm să 

ne gândim, arta este folosită chiar și în matematică. Formele geometrice, liniile, dreptele, 

segmentele, toate au un rol important în arte. Simetria, de asemenea este folosită în portrete și 

autoportrete, finisând aspectul trăsăturilor fizionomice. 

 Matematica poate fi considerată una dintre cele mai complexe științe existente, datorită metodelor 

matematice greu de înțeles. Oamenii care au capacitatea să privească lucrurile în cel mai simplu 

mod vor înțelege problemele matematice mai bine decât un om care este asaltat de termenii pe care 

uneori nu-i întelege, pierzându-se în conținut. Bineînțeles, întelegerea anumitor noi lucruri este 

dependentă in principal de vârstă. Școala este mai intensă în primii ani, atunci când copilul este 

capabil sa perceapălucrurile mai rapid, având o minte ageră și fiind lipsit de probleme. 

        Ajungând la ideea de bază, prin aceste texte si concluzii doresc să subliniez faptul că 

matematica nu este definită doar de problemele si exercițiile care ne dau bătăi de cap zi de zi, ci 

include și partea artistică, monumentală și picturală, dar și aspecte din viața umană. Cele trei puncte 

de vedere reprezintă modul în care ar trebui privită matematica. Da, este adevărat, poate fi uneori 

destul de dificil să rezolvi ecuații și să determini necunoscute, însă toate aceste lucruri ajută nu 

numai la obținerea mediilor de „10„ sau la lauda care ți-ar fi acordată de catre părinți și profesori, ci 

și in activitățile zilnice pe care le avem de făcut, dar și în crearea artei. 

        Dacă pe parcursul eseului v-ați întrebat de ce susțin că matematica e mai mult decât ce pare a 

fi, sau de ce susțin că matematica are importanță și în artă și activități zilnice, imaginați-vă că ați fi 

nevoiți să cumpărați un ceas scump, sau un colier pentru o aniversare, spre exemplu, iar doamna de 

la caserie este nou angajată. Nu știe cum să folosească aparatura și, din greșeală va da mai puțini 

bani ca rest decât ar fi trebuit. Sau, întâmplător ați fi pus să desenați un portret pe o hârtie 

ministerială, perfect simetric, incluzând fiecare detaliu fizionomic. Cel puțin în opinia mea, în 

primul caz matematica este foarte importantă deoarece activitatea de a cumpăra un ceas scump 

implică mulți bani care ar putea fi pierduți (dau acest exemplu pentru a întelege gravitatea situației 

), sau în al doilea caz, ce îi veți spune persoanei care v-a cerut portretul? Ca nu știți cum să 

desenați oameni? Ar fi fost de ajutor un compas sau un linear, nu? Cu toate că multora, atunci când 

aud cuvântul „matematică„ le sare în gând o amplă si grea materie (făcând referire la copiii care 
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frecventează școala), de fapt această știință cuprinde și lucruri frumoase, precum arta sau anumite 

situații zilnice. Pentru un exemplu si mai concret, luăm ca model una din metodele de rezolvare a 

problemelor matematice: regula de 3 simplă. În cazul nostru, direct proporționalitatea. Să zicem ca 

avem următoarea cerință: Dacă 2 caiete costa 6 lei, cât costa 20 de caiete? In mod normal, fară a știi 

vreo definiție sau vreo ecuație ajutătoare, mai întâi ne gândim cât costă un caiet. 3 lei. Apoi, cât 

costa 20 de caiete? 60 de lei. Însă, aici, știința matematicii a ales să complice pentru a siplifica, prin 

acest lucru referindu-mă la faptul că matematicienii au ales să folosească o ecuație care avea de 

gând să-i ajute, știind ca acea ecuație va rezolva orice problema de genul acesta. Deci dacă stăm să 

ne gândim matematica chiar are un rol important in viața noastră. 

        În concluzie, matematica este privită din 3 puncte de vedere: 1) partea științifică, cea care 

cuprinde materia „matematică” în sine, 2) partea artistică, cea care reușește să includă matematica 

în artă, mai ales pictură și 3) partea vitală, cea care subliniază importanța matematicii în viata de zi 

cu zi a omului. Această clasificare nu este greșit punctată, ci greșit înțeleasă. Matematica nu este 

doar materia grea de la școală cu care suntem obișnuiți, ci și un mod de a ne exprima prin artă și o 

cale prin care problemele cotidiene pot fi rezolvate. Însa atât oamenii de știință cât și tinerii 

influențați de constatarile acestora considerămatematica un element legat de școală, în niciun caz de 

artă sau viață. Însă unde va ajunge lumea cu astfel de concepte? De ce nu realizăm ca unele lucruri 

nu sunt doar ceea ce par a fi? Cine va lua inițiativa în această direcție? Ei bine, rămâne de văzut ce 

pregătește viitorul lumii si oamenilor. Important este sa coștientizăm importanța matematicii în 

fiecare dintre cele 3 teme, fiindcă vrem sa dam un model bun următoarei generații, să reușim să 

realizăm ceea ce strămoșii noștrii nu au putut. Intrebarea este: de ce unii oameni care văd toate 

aceste lucruri nu reacționeaza în niciun fel? Aceasta este o întrebare grea, la care nu vom putea 

răspunde dacă nu reușim să dăm la o parte conceptele proaste legate de lume. 

REZUMAT 

        Matematica reprezintă nu doar o materie plictisitoare si enervantă, căreia „profa” îi spune 

materie de bază. Aceasta se împarte în mai multe domenii: de la artă (pictură, sculptură etc.) la 

activități principale (cumpărăturile, măsurarea timpului etc.) ajungând să aibă un rol important în 

societate. Acest eseu este realizat pentru a convinge cititorul de lucrurile menționate adineauri, 

conceput cu exemple reale preluate de pe internet, conținând explicații si situații reale care reușesc 

să introducă în mintea acestuia întrebări referitoare la subiect. Conținutul cuprinde o multitudine de 

idei desfășurate si o mulțime de gânduri din mintea mea, ajungând, chiar, la sfârșitul eseului să 

amintesc unele dileme cu care se confruntă civilizația umană chiar și în ziua de azi. Conceptele 

tinerilor (chiar daca și eu fac parte din ei )asupra matematicii sunt total greșite, lucru constatat de 

mine, pe care l-am observat in cazul mai multor colegi atât de clasă, cât și de școală. Nu doresc să 

caștig premii atât cât doresc ca prin lucrarea aceasta, indiferent prin ce cale să trezesc întrebări în 

capul tinerei generații, să-i motivez cum și eu am fost motivată la rândul meu. Învățătura, în general 

nu ar trebui să fie bazata pe obligații, ca de exemplu notele, cele care-i bagă în sperieți pe elevi, ci 

pe pasiunea de a înțelege viața și a reuși să te integrezi în lume, poate chiar să faci și mai mult: să 

încerci s-o schimbi, pe cât posibil.Mă repet, dar nu asta e important: MATEMATICA NU E DOAR 

O SIMPLĂ METERIE, E UN ELEMENT VITAL, ARTISTIC SI SȚIINTIFIC. Întrebările puse în 

eseu au rolul de a introduce cititorul în tema, de a-l ajuta să realizeze cât de important este acest 

subiect.Ce ar face lumea fara matematică? O întrebare bună, nu-i așa? Sper ca acest eseu să ajute 

oamenii sa realizeze că în lume avem nevoie de o schimbare, de colaborare și de excluderea 

conceptelor proaste. 
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René Descartes 

 

Fusarea Rareş Constantin 

Colegiul National “Mihai Eminescu”, Bucureşti 

Săvulescu Dumitru 

     

           René Descartes (31 martie 1596 – 11 februarie 1650), 

cunoscut de asemenea cu numele latin Cartesius, a fost un filozof și 

matematician francez.   

 

Semnatura:  

S-a născut în localitatea La Haye en Touraine în 1596, fiind al 

treilea copil al cuplului Joachim și Jeanne Descartes, o familie de 

mici nobili din regiunea Touraine, Franța. La numai un an de la 

nașterea lui René, mama sa se stinge din viață ; Descartes va fi 

crescut de o doică și se pare că a fost contaminat de boala de 

plămâni care a cauzat moartea acestuia. 

De mic copil și-a manifestat curiozitatea pentru fenomenele naturii. 

În 1604, la vârsta de 8 ani, este încredințat noului așezământ al 

iezuiților din La Flèche, bastion al gândirii aristotelice. Aici 

studiază latina și greaca, precum și matematica, fizica, logica, morala și metafizica. Îl cunoaște pe 

polimatul Marin Mersenne, cu care va purta o vastă și variată corespondență și va întreține o relație 

îndelungată de prietenie intelectuală. 

La 14 ani a început să compună lucrări de matematică și filozofie. În 1612 a plecat la Paris unde, 

încurajat de prietenul Mersenne, în 1615 s-a dedicat matematicii. 

Între 1614 și 1617 își ia bacalaureatul și licența în drept la Universitatea din Poitiers. În 1616 a 

obținut licența în Drept la Universitatea din Poitiers. 

În 1618 Descartes se înrolează într-una din armatele "la modă" de pe atunci, cea a prințului de 

Orania, fără vreun imbold deosebit pentru viața militară. Încartiruit în Olanda, la Breda, Descartes 

se va întâlni pe 10 noiembrie 1618 cu un om care-i va marca destinul: Isaac Beeckman, 

matematician și fizician care-i stimulează lui Descartes gustul invenției șiințifice. Tot în 1618, 

Descartes scrie un mic tratat de muzică (Compendium Musicae), dedicat lui Beeckman, și se ocupă 

intens de matematică. 

În aprilie 1619 pleacă din Olanda spre Danemarca și Germania. Asistă la încoronarea (28 iulie) 

împăratului Ferdinand al II-lea, la Frankfurt. Petrece iarna la Neuburg, pe Dunăre, angajat în armata 

catolică a ducelui de Bavaria în decursul "războiului de 30 de ani" (1618-1648). În noaptea de 10-

11 noiembrie are un faimos «vis» ce îi relevă "fundamentele unei științe admirabile", ideile 

directoare ale metodei sale de mai târziu. 

Între 1621 și 1622 –sejur în Franța la La Haye. Își vinde averea, pentru a-și asigura liniștea și 

"independența materială". Între 1623-1625 scurt sejur la Paris. Călătorește în Elveția, Tirol și Italia. 

În 1628 compune, în latină Regulile pentru îndrumarea minții, lucrare neterminată și rămasă inedită 

până în 1701. 

În toamna lui 1628 se stabilește în Olanda, unde rămâne 20 de ani. Sunt anii în care publică cele 

mai importante opere ale sale: Discursul, Meditațiile, Principiile, Pasiunile. În noiembrie 1633 află 

de condamnarea lui Galilei și renunță la publicarea tratatului său "Lumea", care se sprijinea pe 

sistemul copernican. În 1635 se naște fiica sa, Francine, concepută cu o servitoare. În iunie 1637 

apare la Leyda, fără semnatură, Le Discours de la méthode, în franceză, urmat de eseurile Dioptrica, 

Meteorii și Geometria. Urmează reacții vii la aceste tratate, mai ales din partea lui Roberval și 
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Fermat, la care se adaugă tatăl lui Pascal. Tot în această perioadă se va declanșa și conflictul dintre 

Descartes și Fermat. 

În 1640, în septembrie moare fiica sa Francine iar în octombrie moare tatăl său. Descartes e foarte 

afectat. În 1641 publică, la Paris, în latină, Meditationes metaphysicae, (Meditații metafizice), opera 

sa capitală; traducerea franceză apare în 1647, la Paris, revăzută de Descartes însuși. Descartes 

trimite tratatul, înainte de publicare, prin intermediul lui Mersenne, unor intelectuali de seamă 

(printre care Pierre Gassendi și Thomas Hobbes) și unor iezuiți (printre care tânărul teolog Antoine 

Arnauld) pentru ca aceștia să-și exprime obiecțiile la pozițiile sale metafizice. Așa iau naștere 

'Obiecțiile și răspunsurile', care vor fi publicate odată cu tratatul și faccorp comun cu acesta, având 

un important rol explicativ. Între 1642-1644 are loc prima confruntare majoră a cartezianismului cu 

filosofia vremii printr-o îndelungată polemică la Universitatea din Utrecht, cu Voetius, profesor de 

teologie și rector al universității, care îl acuză pe Descartes de calomnie și de ateism. Polemica a 

dus la condamnarea "filosofiei noi" în Olanda și a continuat la Leiden până după moartea lui 

Descartes, implicând tot mai multe personaje.  

În 1644 Principia philosophiae (Principiile filosofiei), scrise cu intenția de a înlocui manualele 

aristotelice, contribuie la sporirea renumelui lui Descartes și la diseminarea filosofiei carteziene. 

Între 1645-1646, la solicitarea prințesei palatine Elisabeta de Boemia, scrie 

Les Passions de l'âme (Pasiunile sufletului), publicată abia în 1649. 

Descartes întreține o semnificativă corespondență cu prințesa Elisabeta de 

Boemia. Descartes acceptă în 1649 invitația din partea reginei Cristina a 

Suediei pentru a se deplasa în îndepărtatul și frigurosul ținut nordic. Se 

stinge din viață pe 11 februarie 1650 în urma pneumoniei contractate în 

timpul deplasărilor de la reședința sa la palatul regal pentru a preda 

filosofia, la orele cinci ale dimineții – singurul moment al zilei în care 

regina considera că avea "mintea limpede". Rămășițele pământești sunt 

transportate, în 1667, în Franța la Saint-Etienne-du-Mont. Abia în 1792 au 

fost transferate la Jardin Elysee. Cartezianismul rămâne unul din curentele 

de gândire dominante pe toată cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea, fiind continuat, pe 

plan metafizic, de Spinoza și Leibniz. 

CONTRIBUTII: 

Matematică 

În timpul campaniilor sale, și-a concretizat ideile de bază pe care s-au bazat marile sale descoperiri. 

A fondat liniile mari ale științei noi sub forma matematicii universale, a reformat algebra, a fondat o 

nouă geometrie, numită "geometrie analitică". 

În 1630 începe descrierea meteoriților după obervațiile făcute la Roma cu un an înainte. 

A descoperit ovalele care îi poartă numele (ovalele lui Descartes). 

Descartes este primul matematician care a introdus utilizarea calculului algebric pentru studiul 

proprietăților geometrice ale figurilor, ceea ce a condus la apariția geometriei analitice. A găsit 

aplicația numerelor complexe în geometria analitică. 

A introdus utilizarea numerelor negative. În ceea ce privește teoria numerelor, a studiat numerele 

perfecte și a descoperit anumite proprietăți ale acestora. De asemenea, a elaborat metoda de 

determinare a rădăcinilor întregi ale unei ecuații, prin descompunerea în factori a termenului liber. 

O altă descoperire importantă a lui Descartes o constituie regula semnelor la ecuațiile algebrice. 

În 1638 a dedus cuadratura cicloidei și a studiat reprezentarea funcției {\displaystyle 

x^{3}+y^{3}=axy,} {\displaystyle x^{3}+y^{3}=axy,} numită foliul lui Descartes. 

Fizica 

Prin ideile sale îndrăznețe și novatoare, Descartes a contribuit la dezvoltarea mecanicii. Astfel, s-a 

ocupat de teoria ciocnirii corpurilor, a întreprins cercetări asupra căderii corpurilor. 

În optică, a enunțat legile refracției luminii într-un mediu omogen. 

Bibliografie: 

www.wikipedia.org 
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Rolul matematicii ȋn dezvoltarea gȃndirii 
 

Vlăduţ Emilian  şi Popescu Anca 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova 

Prof. ȋndrumător: Popa Andreea Mihaela 

 

      Pe parcursul secolelor matematica a fost şi rămâne un element indispensabil al învăţământului  

general în toate ţările lumii. Aceasta se explică prin rolul unic al matematicii în formarea şi 

dezvoltarea  personalităţii elevului . 

      Dezvoltarea gândirii este de neconceput fără prezenţa unui culturi logice. Studierea 

matematicii îl învaţă pe elev sa realizeze o analiză logică a unei situaţii, să tragă concluzii din  

anumite fapte, folosind raţionamentele logice, să analizeze definiţiile existente şi să formuleze 

definiţii  noi, să distingă cunoscutul de necunoscut, să clasifice elemente de natură diferită, să 

formuleze  ipoteze, să le verifice şi să le accepte sau sa le respingă, să se folosească de analogii 

       Experienţa pe care elevul o capătă în procesul de rezolvare a problemelor matematice 

contribuie  nu numai la formarea capacităţii de gândire raţională şi modului de exprimare a 

gândului (laconism, precizie, claritate etc.), dar şi la dezvoltarea intuiţiei, adică a capacităţii de a 

prevedea  rezultatul şi calea de rezolvare. 

       Matematicianul francez H. Poincaré  arăta că înţelegerea noţiunilor matematice  reprezintă un 

fapt subiectiv: în timp ce unii vor căuta corectitudinea înlănţuirii raţionamentelor şi logica 

argumentării, alţii vor încerca să înţeleagă modul de combinare, de înlănţuire a raţionamentelor  

folosite, iar o altă parte va căuta să găsească utilităţile practice ale noţiunilor matematice întâlnite. 

      În consecinţă, la învăţarea noţiunilor matematice pot să apară dificultăţi legate de 

incapacitatea definiţiilor de a răspunde, simultan, ambelor cerinţe: acelea de a fi atât logice, cât şi 

intuitive. 

      O definiţie saturată din punct de vedere logic va fi puţin sau deloc înţeleasă de un elev, 

gândirea căruia este mai mult intuitivă, iar încărcarea aspectului intuitiv în definiţie va nemulţumi 

pe un elev a cărui gândire este de tip logic/analitic. În procesul învăţării matematicii gândirea de 

tip logic este exersată prin utilizarea noţiunilor şi rezolvarea problemelor aritmetice şi algebrice, 

iar la utilizarea noţiunilor  şi rezolvarea problemelor geometrice se face apel, în primul rând, la 

gândirea intuitivă. 

      Învăţarea matematicii contribuie nu numai la dezvoltarea generală a personalităţii elevului, 

dar şi la formarea caracterului, a trăsăturilor morale. Rezolvarea completă a unei probleme 

matematice  impune parcurgerea unui drum lung şi ramificat. Greşeala în rezolvare nu poate fi 

ascunsă, deoarece există criterii obiective de corectitudine a rezultatului şi a fundamentării 

soluţiei.  

     Matematica îşi aduce aportul la formarea integrităţii intelectuale, obiectivităţii, perseverenţei, 

capacităţii de muncă a elevului. Persoana care cunoaşte matematica, care operează cu metode 

matematice, nu  poate fi manipulată. 

      Învăţarea matematicii contribuie la dezvoltarea percepţiei estetice a lumii. O idee neaşteptată,  

un rezultat sau un raţionament elegant poate influenţa sfera emotivă a elevului, completând 

formele  clasice ale valorificării estetice a realităţi. 

       Matematica conţine o componentă practică importantă. Pentru a se orienta şi a trăi în lumea 

contemporană fiecare individ trebuie să dispună de un set de cunoştinţe şi capacităţi matematice: 

deprinderi de calcul, elemente de geometrie practică – măsurarea dimensiunilor, identificarea şi 
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reprezentarea figurilor geometrice, operarea cu funcţii şi grafice, alcătuirea şi rezolvarea 

proporţiilor, estimarea probabilităţii producerii unui eveniment etc. 

      Cuvântul „matematica” este de origine greacă. Una din explicaţiile provenienţei acestui 

cuvânt  ţine de cuvântul grecesc „mathein” – a învăţa, a cunoaşte. În antichitate matematica era 

privită drept un domeniu universal al cunoaşterii. Acest universalism al matematicii a fost descris 

de către  filozoful şi matematicianul R. Descartes în lucrarea „Discurs asupra metodei” în felul 

următor : „La domeniul matematicii se raportă ştiinţele în care se cercetează fie ordinea, fie 

măsura şi nu se ia în consideraţie, sunt acestea numere, figuri, stele, sunete sau altceva <…> , în 

consecinţă, trebuie să existe o ştiinţă generală, care explică totul ce se referă la ordine şi la 

măsură, fără a intra în cercetarea detaliilor”. 

A doua explicaţie a provenienţei cuvântului „matematică” ţine de cuvântul grecesc „mathema” – 

roadă, recoltare. Delimitarea loturilor de pământ (geometria), determinarea termenilor lucrărilor 

agricole (în baza observaţiilor astronomice şi a calculelor), pregătirea cantităţii necesare de 

seminţe şi calculul mărimii recoltei necesita cunoştinţe matematice serioase. 

      Cele două etimologii conduc, de asemenea, la reliefarea celor două funcţii principale ale 

matematicii: una – generatoare de intelect şi alta – instrumentală  

        De-a lungul evoluţiei sale istorice, ştiinţa a căutat să analizeze fenomenele complexe cu 

ajutorul modelelor abstracte. Natura umană şi variaţia relaţiilor care se stabilesc într-o societate 

formează un câmp de cercetare întins şi pasionant, propice declanşării unor multiple controverse.  

        În zilele noastre nimănui nu-i mai poate fi străină gândirea matematică, singura în stare să 

dezvolte facultatea de abstractizare, capabilă să stabilească legături între probleme , deşi aparţin 

de domenii diferite au acelaşi mod de exprimare matematică. Astfel, alături de vechi, se introduce 

noul în matematică, împletindu-se sau exprimându-se în ramuri necunoscute până nu demult, ca 

de pildă în cibernetică şi informatică. 

        Importanţa ei instrumentală stă în dezvoltarea gândirii logice, riguroase, dar şi în aplicaţiile 

pe care le are în diverse domenii. Ea este disciplina care, prin însăşi esenţa ei – „de ştiinţă a 

structurilor ”, creatoare de „modele şi limbaje ştiinţifice ale realităţii” – poate şi are menirea de a 

forma o gândire creatoare, mai aproape de necunoscut printr-un adevărat stil de cercetare. „Deci 

matematica înseamnă gândire, gândire organizată, în ultima perioadă extinsă, prelungită cu 

ajutorul calculatoarelor electronice”, afirmă N. Oprescu. 

      În lumea contemporană, biologia şi medicina fac uriaşe salturi calitative pe seama 

matematicii, considerându-se tot mai des că aceste ştiinţe cer o nouă matematică. Sistematica 

botanică şi zoologică, embriologia, fiziologia vegetală şi animală, biologia moleculară şi celulară, 

ecologia, oceanografia şi antropologia beneficiază de aportul modelelor matematice. În aceeaşi 

situaţie se află şi ştiinţele medicale clasice ca: fiziologia, morfologia, fizioterapia şi mai ales cele 

de vârf ca: genetica, imunologia, virusologia, endocrinologia şi cardiologia. Nu în ultimul rând 

ştiinţele agricole, zootehnice, apicole şi silvice au bine puse la punct modele matematice pe care 

le aplică în practica curentă..  

      Matematica educă simţul frumosului aşa cum numai arta mai poate să o facă. 

       Cunoştinţele matematice sunt o piatră de temelie în sistemul de cunostinţe generale ale 

fiecărui om, pe de altă parte, matematica creează o disciplină a muncii, dezvoltă logica şi 

flexibilitatea în gândire, îl ajută pe om să gândească toata viaţa, să fie creativ, să fie consecvent şi 

ordonat în toate acţiunile sale.  
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Matematica într-o viaţă a poeziei 

 

Rotărescu Maria-Teodora-Lăcrămioara 

Şcoala Gimazială ,,G.E.Palade”-Buzău 

Profesor îndrumător:  Ignătescu Viorel 

    

M-am născut sub semnul cuvântului, al slovei de suflet, al vorbei frumoase și al scrisului de 

mână și am înțeles de timpuriu că aceasta este calea pe care îmi doresc să o urmez. Trăindu-mi viața 

ca pe o poezie, am ales să fac ceea ce iubesc. Așadar, m-am dedicat în totalitate acestei laturi 

umane, acestei arte ce, asemenea unei binecuvântări, a fost sădită în sufletul meu. 

   Fiind atât de pasionată de lectură, de limba și literatura română, am avut, adesea, tendința de a mă 

îndepărta de cealaltă arteră existențială, știința. Întrucât nu am fost înzestrată cu o sclipire nativă în 

acest domeniu, cu o înclinație asupra matematicii, am ales să mă concentrez asupra a ceea ce îmi 

place să fac încă de mică. Astfel, am rămas în lumea mea. O lume a visului, a poeziei, a cuvântului 

profund. Ca o justificare asupra acestei alegeri de a fi complet dedicată limbii române, aduc 

argumentul general valabil că, asemenea oricărei ființe, am preferat să fac ceea ce mă pasionează, 

astfel încât să nu resimt efortul. Punând suflet, munca devine bucurie, iar acest lucru s-a întâmplat 

în cazul meu. De cealaltă parte, întrucât matematica și științele exacte nu au reprezentat niciodată 

un punct forte pentru mine, am resimțit, de fiecare dată, efortul și mi-a fost destul de greu, uneori.  

   A venit, însă, un moment în viața mea, în care lumea de vis pe care mi-o clădisem în jurul pasiunii 

mele a fost zdruncinată. Realitatea a încălcat granițele puterii mele de a decide și, astfel, m-am 

văzut nevoită să accept că matematica trebuie să mă însoțească de-a lungul traseului meu 

existențial. Se spune că în viață nu putem face doar ce vrem, ci, uneori, suntem nevoiți să facem 

ceea ce trebuie. Astfel, constrânsă de împrejurări, am acceptat matematica în viața mea și am 

început să o aprofundez. Adesea, regret faptul că nu m-am aplecat mai devreme și asupra acestui 

domeniu, astfel încât în prezent să îmi fie mai ușor, dar trăiesc cu convingerea că nimic nu este 

întâmplător și că toate se întâmplă la timpul lor. Probabil că, până acum, nu am avut maturitatea 

necesară pentru a înțelege că matematica, la fel ca limba română, face parte din mine și, fără doar și 

poate, va avea un anumit rol în viața mea, pe termen lung. Matematica m-a ajutat să devin mai 

organizată, să îmi sistematizez gândirea, a stabilit o ordine și o anumită conduită ființială pentru 

mine. Mi-au trebuit ani întregi ca să înțeleg că, de fapt, matematica reprezintă greutatea de pe 

celălalt taler al balanței. Cea care mă echilibrează, mă aduce mai aproape de realitate. Fără doar și 

poate că ceea ce mă pasionează va atârna întotdeauna mai greu, însă cred cu tărie că aveam nevoie 

de matematică și de exercițiu în viața mea. Pentru că omul, în complexitatea sa, se înalță pe 

fundamentul unei structuri binare, împărțite, în mod variabil, între latura umană și cea reală.  

   Prin matematică, am găsit acea parte lipsă din mine și nu cred că am vreo satisfacție mai mare 

decât rezolvarea unui exercițiu dificil. Este domeniul care îmi antrenează mintea, mă determină să 

gândesc, să acționez rațional în anumite situații-limită. Matematica reprezintă pentru mine, în 

primul rând, o lecție de viață. O lecție despre cum a accepta să vezi mai departe de ceea ce te 

definește este începutul unei vieți mai bune. Despre cum a-ți depăși limitele, a depune efort și a 

munci pentru împlinirea unui vis înseamnă a evolua. Matematica e lecția mea despre cum, într-o 

lume a sentimentului și a poeziei, cifrele sunt cele care mă ajută să gândesc. 

NOTĂ A PROFESORULUI ÎNDRUMĂTOR: Această elevă s-a calificat în decursul gimnaziului 

la opt Olimpiade Naţionale, toate soldate cu premii, la: Limba şi literatura română, Literatura ca 

abilitate de viaţă, Religie, Cultură şi spiritualitate. În clasa a VIII-a a spulberat toate recordurile cu 3 

calificări simultane la faza naţională, toate cu premii. 
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Gheorghe Țițeica – problema „piesei” de 5 lei 
 

Bejinariu Matilda-Elena 

Colegiul Tehinic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. îndrumător Țui Andreea 
 

Gheorghe Ţiţeica s-a născut la Turnu-Severin, la 4 octombrie 1873. Tatăl său a fost fochist 

pe vapoarele dunărene şi a murit de timpuriu. Pentru meritele sale şi prin dorinţa puternică de a 

studia, manifestată încă din primii ani de şcoală, tânărul Ţiţeica reuşeşte să obţină o bursă. El a 

urmat liceul din Craiova, unde s-a distins la toate obiectele. Cu mintea sa larg cuprinzătoare, el se 

manifestă în toate activităţile culturale, îndemnându-şi colegii să colaboreze la „Revista Şcoalei”. 

La această publicaţie, elevul Ţiţeica redactează rubrica matematică. În timpul scurt cât a durat 

revista, el publică douăzeci de probleme, la care primeşte soluţii pe care tot el le redactează. Din 

punct de vedere al istoricului revistelor matematice, după revista „Recreaţii Ştiinţifice” din Iaşi, 

care a apărut între anii 1883 – 1889, aceasta este a doua publicaţie românească cuprinzând chestiuni 

de matematici. Totodată Ţiţeica colaborează la revistă prin studii literare şi filosofice. Aceste 

preocupări le-a avut Ţiţeica în tot cursul vieţii sale fiind totodată şi un iubitor de muzică. A intrat pe 

primul loc la Școala Normală Superioară din București și apoi a urmat secția matematici la 

Facultatea de Științe de la Universitatea din București. Dintre profesorii de acolo, cel mai mult l-a 

impresionat Spiru Haret, despre a cărui viață și operă va scrie mai târziu. 

În 1895 obține licența în matematici și este numit profesor suplinitor la Seminarul „Nifon”. 

În anul următor, după ce promovează examenul de capacitate pentru profesorii universitari de 

matematică, pleacă la studii la Paris, fiind al patrulea român la École Normale Supérieure. După un 

concurs, la care cu mare greutate era admis un străin, Ţiţeica rămâne să studieze la cea mai vestită 

universitate din lume, de atunci, el îşi reface în primul rând licenţa, fiind clasificat primul. În tot 

timpul cât a stat la Paris, a studiat neîncetat, împărţindu-se aproape exclusiv între cursuri şi 

biblioteci, scria într-un articol profesorul N. Mihăileanu, apărut în numărul 8 din Gazeta 

Matematică, anul 1955. Ţiţeica socotea o datorie să se întoarcă în ţară cât mai repede, ceea ce a şi 

făcut în anul 1899, imediat după susţinerea tezei. 

Înaintea lui Ţiţeica şi alţi români publicaseră lucrări remarcabile în periodicele din Occident. 

Întorşi în ţară însă ei n-au mai continuat aceste lucrări, sub cuvânt că la noi nu sunt condiţii 

prielnice pentru aceasta. De obicei doctoratul era sfârşitul preocupărilor ştiinţifice, un titlu necesar 

pentru ocuparea unei funcţii superioare. Ţiţeica a rupt această tradiţie, continuându-şi lucrările în 

ţară şi ajungând unul dintre cei mai mari geometri ai lumii. La congresele internaţionale de 

matematici – Toronto (Canada) în 1924, Zurich (1928), Oslo (1936) – Ţiţeica a fost ales preşedinte 

al secţiei de geometrie. El a fost invitat la universităţile din Roma, Bruxelles şi de câteva ori la 

Paris, să ţină cursuri. Cărţile sale se bucură de o deosebită preţuire şi au avut o mare circulaţie. În 

tratatele de specialitate, nu numai că sunt înscrise rezultatele date de Ţiţeica, (de ex. , în Finikov), 

dar autorii considerau o cinste ca anumite capitole să fie redactate în întregime de Ţiţeica (de ex. 

Fabini – Cech). Întors în ţară, Ţiţeica este numit în 1900, la Universitatea din Bucureşti, ca profesor 

la catedra de geometrie, la care a funcţionat aproape 40 de ani, trecând prin toate gradele: suplinitor, 

agregat, definitiv, deşi obiceiul era ca numirea să se facă direct cu titlul definitiv cu puţină stăruinţă; 

dar Ţiţeica a vrut să arate prin exemplul său personal că legea trebuie respectată. 

A adus contribuţii de seamă în geometria diferenţială afină, unde a descoperit suprafeţele (în 

1906) şi curbele (în 1911), care – la propunerea lui G. Loria (1862-1954) – îi poartă numele; în 
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opera sa, teoria reţelelor şi a congruenţelor ocupă un loc în frunte. O bogată activitate a desfăşurat la 

“Gazeta matematică”, chiar de la apariţia acesteia (1895), cu articole, note, probleme. Este autor al 

unor apreciate culegeri de probleme de geometrie sintetică (apărută în mai multe ediţii, prima din 

1901), de geometrie analitică (partea I, 1939; partea a II-a, 1944 – revăzută de N. Botea (1908-

1937) şi C. Ionescu-Bujor (1908-1970)) şi, în colaborare, al unui Vocabular matematic (1923). 

Începând din 1928 Ţiţeica a funcţionat şi la Politehnica din Bucureşti, ca profesor de analiză. 

A fost un matematician și pedagog român, profesor la Universitatea din București și la 

Școala Politehnică din București, membru al Academiei Române și al mai multor academii straine, 

doctor honoris causa al Universității din Varșovia. 

A decedat la 5 februarie 1939, în vârsta de 65 de ani, în plină activitate. 

 Problema „piesei” de cinci lei este o teoremă remarcabilă din geometria plană, descoperită 

de Gheorghe Țițeica în timp ce desena cercuri cu o monedă de 5 lei. 

 Trei cercuri congruente au un punct comun. Să se arate că celelate puncte de intersecție ale 

acestor cercuri sunt situate pe un cerc congruent cu cercurile date.  

Fie , ,  cele trei cercuri,  

punctul lor comun, iar  punctele în care se mai 

intersectează  și ,  și , respectiv  și . Dacă 

2 31  ,   , M M M   sunt punctele diametral opuse lui M  în 

cercurile , , respectiv , atunci triunghiul  este 

triunghiul median al triunghiului . Prin urmare 

cercul circumscris triunghiului  este congruent cu 

cercurile circumscrise triunghiurilor ,  și, 

respectiv, .  
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     Secretul numărul fi 

 

Todica Laurențiu  

Liceul Tehnologic”Ioan Bococi” Oradea 

Coord.Prof.Hoffmann-Bronț Viorica Cornelia 

 

În ”Sacramentul Cinei cea de Taină”, Salvador 

Dali și‟a înrămat pictura într‟un Dreptunghi de 

Aur. Urmând tehnica lui da Vinci, Dali a 

poziționat masa exact la Secțiunea de Aur a 

înalțimii picturii sale. A poziționat cei doi 

discipoli lângă partea lui Iisus, la secțiunile de 

aur a lățimii compoziției. În plus, ferestrele din 

fundal sunt formate din 12 pentagoane, care 

exprima relațiile Phi în proporțiile lor. 

                                                              

Secvenţa numerelor lui Fibonacci a fascinat 

de‟a lungul istoriei pe foarte mulţi oameni de ştiinţă, matematicieni, fizicieni, biologi, şi continuă să 

o facă chiar şi în prezent. Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi modul de măsurare al 

Dinivităţii sau sistemul de numărare al naturii. 

Savantul român Henri Coandă a ”ascuns” numărul de aur 1,61803 în proiectul avionului cu reacţie. 

Specialiștii Asociației Henri Coandă, care aveau sarcina să preleveze cote de pe imaginile primului 

avion cu reacție fotografiat la Salonul de Aeronautica de la Paris, din 1910, au observat că, la 

constructia formei profilului de aripă (secțiunea transversală) au fost folosite de Coandă mai multe 

forme eliptice. Nu mică le‟a fost mirarea, când au constatat ca raportul dintre raza mare și raza mica 

a elipsei este chiar… Numărul de Aur. 

                                      

Dar preocuprarea lui Coandă pentru 

Numărul de Aur nu este chiar o 

surpriză totală, din moment ce 

savantul a fost prieten bun cu 

Brâncuși. În 1910, la data Salonului de 

la Paris, Coandă avea doar 24 de ani, 

însă urmase deja cursurile de sculptură 

de la Paris din atelierul lui Rodin și se 

împrietenise cu marele artist roman. Prin Brâncuși, cunoscuse proporțiile artistice bazate pe armonia 

universală. 

Vedeți aici replica din România: 

Coandă își căuta pe atunci suportul tehnic pentru a putea realiza matrițele aripilor cu profil gros, 

care trebuiau să asigure sustentația primului avion cu reacție. 

Conform studiilor din ultimii ani ale unui colaborator al Asociației Henri Coanda din New York, 

Brancuși l‟a ajutat pe Coandă la realizarea formelor din lemn necesare matrițelor turbinei primului 

propulsor aero-reactiv și este posibil ca legatura lor profesională să nu se fi oprit aici. 

Înțelegerea faptului ca există numere precum Phi a pricinuit o adevarată criză filozofica în 

antichitate, în special printre adepții lui Pitagora, care considerau că logica universală se bazeaza 

tocmai pe inexistența numerelor iraționale. 
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Mai apoi, Phi – Φ a devenit emblematic pentru iluștrii adepți ai 

ezotericului. Phidias a construit Parthenonul pornind de la Raportul 

de aur. Leonardo da Vinci a pictat, între altele, ”Mona Lisa”, 

folosind Raportul de Aur (raportul divin, cum ii spunea). Alți mari 

artisti, printre care si românul Brâncuși (în celebra sa ”Pasăre”), au 

folosit Proporția de Aur. 

                                                                                          

Dar cine a fost de fapt Fibonacci? 

        Leonardo Pisano Fibonacci sau Leonardo din Pisa (1170 – 1250), 

este considerat ca unul dintre cei mai mari matematicieni europeni ai 

Evului Mediu. S‟a născut în Pisa, oraș italian faimos pentru turnul său 

înclinat, care parcă stă să cadă. Tatăl său, Guglielmo Bonacci a fost 

ofițer vamal în orașul din Africa de Nord numit Bougie (Bugia), așa 

încât Fibonacci a crescut în mijlocul civilizației nord-africane, primind o 

educaţie specifică acestei zone, făcând, însă, multe călătorii pe coastele 

Mediteranei. 

                                           

          În călătoriile sale a întâlnit numeroşi comercianţi de la care a 

învăţat sistemul lor aritmetic, familiarizându‟se astfel cu sistemul de 

numeraţie considerat azi indo-arab, dar inventat de vedici. Cine alții, 

dacă nu geții lui Ares (arienii)? 

Fibonacci şi‟a terminat călătoriile în jurul anului 1200 după care s‟a întors la Pisa, unde a început să 

scrie un număr semnificativ de texte ce au jucat un rol important în reactualizarea cunoştinţelor 

matematice ale antichităţii şi la care a adăugat propriile sale contribuţii. 

Trăind în epoca premergătoare tiparului, el şi‟a scris de mână toate lucrările. Dintre acestea, există 

astăzi copii ale următoarelor: Liber abaci (1202), Practica geometriae (1220), Flos (1225), şi Liber 

quadratorum (1225). Din păcate multe altele s‟au pierdut, spre exemplu lucrarea Di minor guisa, 

care făcea referire la numerele iraţionale. Totuşi ceea ce l‟a făcut faimos pe Fibonacci, nu au fost 

teoremele abstracte, ci aplicaţiile practice şi soluţiile găsite de el la diverse probleme matematice. 

Liber abaci, publicată în 1202, este un tratat de aritmetică şi algebră care exprimă cunoştinţele 

acumulate de autor în timpul călătoriilor sale. Cartea, după care s‟au făcut numeroase copii, a 

reliefat valoarea şi utilitatea sistemului numeric zecimal hindus (care utilizează cifrele 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), contribuind și el la introducerea acestuia în Europa. 

Cifrele Brahmi au fost inițial 9 

                               

        Sistemul numeral hindus-arab, adică vedic (getic), 

sau sistemul numeric hindus este un sistem numeric 

pozițional zecimal, în zilele noastre cu cea mai frecventă 

reprezentare simbolică a numerelor din lume. A fost inventat între secolele I-IV d.Hr de 

matematicieni hinduși. Sistemul a fost adoptat, prin persane matematicienii persani (Al-

Khwarizmi  în 825 prin cartea ”Cu privire la calculul cu cifre hinduse”) și matematicienii arabi ( Al-

Kindi în 830 în volumul ”Cu privire la utilizarea cifrelor hinduse‟), în secolul al IX-lea. Mai târziu a 

fost răspândit în lumea occidentală a Evului Mediu. 

Sistemul se bazează pe zece (inițial nouă) diferite hieroglife. Simbolurile utilizate pentru a 

reprezenta sistemul se află în principiu independente de sistemul în sine. Hieroglifele de utilizarea 

reală sunt coborat de la cifrele hinduse Brahmi și s‟au împărțit în mai multe variante de tipar înca 
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din Evul Mediu. Aceste seturi de simboluri pot fi împărțite în trei familii principale: numerele 

hinduse utilizate în subcontinentul indian, în cifrele oriental-arabe utilizate în Egipt și Orientul 

Mijlociu, precum și cifrele utilizate în vestul arab Maghreb și în Europa. 

Dar revenind la Fibonacci, lucrarea Liber abaci descrie de asemenea regulile după care se 

efectuează operaţiile aritmetice elementare (adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea), oferind şi 

probleme pentru ilustrarea metodelor de calcul. În acelaşi timp el studiază şi modul de rezolvare a 

ecuaţiilor liniare. Partea a doua a cărţii este o colecţie de probleme cu care se confruntau 

comercianţii arabi, probleme legate de preţul mărfurilor, calcularea profitului, conversia valutelor, 

probleme referitoare la progresiile aritmetice şi geometrice, precum şi multe alte probleme originare 

din China. Una din problemele din partea a treia a tratatului Liber abaci, cunoscută ca problema 

iepurilor, a condus la introducerea numerelor şi a secvenţei Fibonacci, pentru care acesta este de 

fapt foarte cunoscut astăzi. Pe scurt enunţul problemei este următorul: O persoană plasează o 

pereche de iepuri într‟un spaţiu închis şi se întreabă câte perechi de iepuri vor exista la sfârşitul unui 

an de zile, dacă se presupune că în fiecare lună fiecare pereche naşte o alta, care din luna următoare 

devine fertilă. 

      Problema este însă idealizată, în sensul în care se consideră că nici un iepure nu moare, iar 

secvenţa numerică rezultată este: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, … 

 

Sursa: empowerednutrition.com, scribd.com, jwilson.coe.uga.edu, noulpamant.ro, descopera.org, se

ctiuneadeaur.wikispaces.com 

  

https://scribd.com/
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Universul  geometriei  fractale 

 

Ciobanu  Emilian  

Şcoala: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani 

Profesor îndrumător, Rodu Elena 

 

"M-am trezit, cu alte cuvinte, construind o geometrie ... din lucruri care nu aveau geometrie. "  

(Benoit Mandelbrot, 1924-2010) 

         În natură nu întâlnim forme geometrice simple, regulate, ci forme cu un grad înalt de 

complexitate și unicitate.  Din această observație s-a născut o nouă știință care studiază aceste forme 

complexe, știință ce poartă denumirea de geometrie fractală. Geometria fractală nu numai că ne 

permite să începem modelarea formelor din natură, dar ne poate retrezi mirarea noastră copilărească 

faţă de lumea din jurul nostru. Fractalii sunt forme și modele extraordinare create cu ajutorul 

ecuațiilor matematice. Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi 

divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală 

a întregului. Cuvântul "fractal" a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot în 1975 și 

provine din latinescul "fractus", care înseamnă spart sau fracturat. Fractalul, ca obiect geometric, are 

în general următoarele caracteristici: 

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

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

- are o definiție simplă și recursivă – pentru a vă imagina fractalul corespunzator unei funcții f(x), 

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

- are detaliere și complexitate infinită: orice nivel de magnificare pare identic și are o structură fină 

la scări infinit de mici. 

Termenii cheie din geometria fractală sunt: 

-inițiator: segmentul, curba sau forma inițială; 

-generator: regula foloșită pentru a construi o nouă curbă sau formă din cea obținută anterior; 

-iterație: procesul de repetare a aceluiași pas iar și iar. 

        Dimensiunea geometrică a unui fractal se bazează pe dimensiunea Hausdorff, care este o 

extensie a dimensiunii euclidiene. Pentru a fi clasificată oficial ca  fractal, o formă trebuie să aibă 

dimensiunea Hausdorff-Besicovitch mai mare decât dimensiunea sa topologică tradiţională. Dacă în 

geometria euclidiană un obiect nu are decât o dimensiune întreagă, în geometria fractală 

dimensiunile sunt, în general, numere reale neîntregi pozitive. Pe scurt, fractalii sunt toate acele 

ciudăţenii care umplu spaţiul şi pe care matematicienii le abandonaseră ca fiind dezarmant de 

complexe.  Mulțimea lui Mandelbrot se definește ca fiind mulțimea acelor puncte c din planul 

complex pentru care aplicând în mod 

repetat polinomul complex  z
2
 + c (pornind de la z =0) rezultatul 

rămâne în interiorul unui disc de rază finită.  Pentru anumite valori 

ale lui c, șirul ar putea genera tot felul de lucruri ciudate. În 

multimea Mandelbrot există o proprietate specifică fractalilor, acea a 

similarității cu ei înșiși. Dacă privim orice parte a mulțimii vom 

observa  copii miniaturale ale mulțimii Mandelbrot. 

  Mulțimea lui Mandelbrot. 

         Mergând înapoi pe firul istoriei Madelbrot a descoperit informații despre matematicieni cum 
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sunt Henri Poîncaré sau Arthur Cayley care au avut curiozități despre fractali cu sute de ani înaintea 

lui. Formele descoperite de primul val de teoreticieni ai fractalilor includeau curbe "încrețite" și 

"curbe monstru". Acestea nu fuseseră luate în seamă până atunci, fiind considerate exemple de 

curbe patologice. Din acest motiv au fost încuiate în dulapul matematicii fără a fi analizate. Erau 

apreciate curbele "netede" care puteau fi studiate cu ajutorul calculului diferențial. Popularitatea 

fractalilor a revigorat carierele matematicienilor Gaston Julia și Pierre Fatou, după primul război 

mondial. Ei lucrau pe structuri în planul complex, similare fractaliilor. Curbele lor nu se numeau 

fractali și nici nu aveau echipamentul tehnic adecvat pentru generarea acestor forme. Acum curbele 

de acest tip pot fi generate de computer. 

Primii fractali faimoși: 

-Triunghiul lui Sierpinski.  Polonezul Waclav Sierpinski a pornit de la un triunghi pe care l-a divizat 

în patru părți egale. Apoi a divizat cele trei părți marginale în același mod, continuând procesul la 

infinit. Figura obținută este numită "Triunghiul lui Sierpinski". 

 

Triunghiul lui Sierpinski 

- Un alt mod de construcție a aceleiași forme pornește de la un triunghi plin, în care "decupăm" 

găuri identice, în loc de a trasa linii. Rezultatul este același deși este numit în această maniera "Sita 

lui Sierpinski ". 

 

Sita lui Sierpinski 

-"Covorul lui Sierpinski " este o altă formă care a nedumerit matematicienii, format la fel, prin 

ambele variate: 

         

           Covorul lui Sierpinski 1                                               Covorul lui Sierpinski 2 

Principala problemă era legată de aria acestor figuri. Din moment ce ele erau alcătuite din segmente 

de dreaptă, care, matematic, nu au nici arie, nici lățime, matematicienii au convenit că aria figurilor 

este 0, mai mult însă deoarece nu puteau spune cât este aria, dacă nu ar fi 0.  Matematicianul italian 

Giueppe Peano, "profesor extraordinar de calcul infinitezimal" la Univerșitatea din Torino, 

folosindu-se de Covorul lui Sierpinski, a demonstrat că o curbă continuă, fără lățime (și deci fără 

arie), poate umple o porțiune de spațiu, deoarece la infinit, între linii nu va mai rămâne deloc spațiu 

gol (curba de umplere a spațiului). Curba va avea așadar aria pătratului care o mărginește, deși este 

alcătuită în continuare din segmente de dreaptă. 

-Praful lui Cantor. Matematicianul german Georg Cantor, cel care a dezvoltat singur teoria seriilor, 

a creat în 1877 o forma denumită "Praful lui Cantor". Ea este construită din fragmentarea 

segmentelor de dreaptă unidimensionale, conținând la sfârșit doar puncte de dimensiune 0, deși este 

în continuare alcătuită din segmente de dreaptă. 
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Praful lui Cantor 

- Curba lui Koch. Matematicianul suedez Helge Von Koch, fascinat de infinit ca toți colegii săi în 

timpul marii crize din matematică, a construit "curba liniei de coastă". El a pornit de la o dreaptă pe 

care a desenat un triunghi exterior. Pe fiecare segment de dreaptă al aceleiași forme a desenat câte 

un triunghi, s.a.m.d. Asemănător, se poate crea Curba liniei de coastă Koch și pornind de la un 

pătrat, sau de la un triunghi echilateral pe laturile căruia desenăm triunghiuri echilaterale.    

 

Curba lui Koch 

   Fulgul de zăpadă Koch 

Curba lui Koch dă naștere la un paradox interesant. De fiecare dată când un nou triunghi este 

adăugat figurii, lungimea liniei evident crește. Totuși, aria interioară a curbei lui Koch rămâne mai 

mică decât aria cercului care trece prîn vârfurile triunghiului inițial. O linie de lungime infinită care 

înconjoară o arie finită.  Lungimea curbelor este diferită, pornind de la tipul de generare.  

Alți   fractali 

                                      

-Un fractal tridimensional  Buretele lui Menger     - Bazinele de atracţie pentru metoda lui Newton                                                                 

de aproximare a soluţiilor ecuaţiei z
3
+1=0 

         La începutul secolului al XX-lea, cercetarea în domeniul acestor curbe complexe s-a lovit de o 

mare piedică: calculul laborios. Matematicienii trudeau zile și chiar luni, calculând și desenând 

pentru a produce niște aproximații foarte inexacte și sărace în detalii ale curbelor neliniare infinit 

detaliate. Din 1925 până în 1960, limitele calculului manual au împiedicat orice proces serios în 

geometria complexității și infinitului. Apoi au apărut calculatoarele. Acestea au început să atragă 

atenția matematicienilor, prin furnizarea sutelor de zecimale ale numerelor п, e, sau ale rădăcinii 

pătrate din 2.  

         Fractalii sunt reprezentări ale planului complex, într-o manieră recursivă. Un obiect fractal 

este mai dificil de surprins în complexitatea sa, el necesită din partea observatorului un efort 

imaginativ, o participare mentală de natura unui proces nesfârșit, care este însăși esența fractalilor -

 ei își pastrează forma, indiferent cât de mult am mări o reprezentare. În termenii cei mai generali, 

un fractal demonstrează o limită; obiectul fractal este chiar limita acestui proces cu numar infinit de 

operații. 

         Fractalii sunt folosiți în diverse domenii, precum: economie, astronomie, fizică și dinamica 

fluidelor, chimie, cardiologie, ornitologie, etc.  Benoit Mandelbrot și-a întemeiat geometria fractală 

bazându-se în principal pe simularea sa încununată de succes a tendinței prețurilor bunurilor de 

consum, iar analiza  pieței  rămâne  una  dintre cele mai atrăgătoare aplicații ale geometriei fractale. 

Geometria fractală este fără îndoială "una dintre marile evoluții a matematicii secolului al 20-

lea."  Ea oferă oamenilor de știință un model matematic care îmbrățișează neregularitățile din 
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natură. Numărul mare al fractalilor din natură este suficient pentru a justifica studiul fractalilor. 

Recunoașterea unui obiect ca fractal poate ajuta înțelegerii comportamentului său.  Multe fenomene 

naturale pot fi descrise prin conceptele geometriei fractale. Dacă fractalii nu ar fi fost descoperiți, 

putem afirma fără îndoiala că am fi cu zeci de ani în urmă în ceea ce privește imaginile generate de 

calculator.  Formulele fractalilor sunt de asemenea folosite pentru realizarea antenelor telefoanelor 

mobile precum și pentru construirea cipurilor computerelor. Prin urmare, fractalii au devenit din ce 

în ce mai importanți. Ceea ce a început ca un pur concept matematic are acum numeroase aplicații 

în știință. 

 

Exemple de fractali 

-Interpolare fractală (codarea imaginii). Ştiţi câte ecuaţii liniare (y=ax+b) sunt necesare pentru a 

descrie complet această imagine fractală, adică pentru a o memora şi a o reconstrui? 

            Doar 4! 

         Fractalii au o largă plajă de modele vizuale fascinante, dintre care multe au aplicații științifice 

practice. Unele sunt referite drept "curbe ale dragonului", în timp ce altele imită exact lanțuri de 

munți. Fractalii pot imita suișurile și coborâșurile pieței bunurilor și serviciilor și bursei de valori, 

mișcările neregulate ale particulelor moleculare, activitățile seismice, traiectoriile corpilor cerești, 

temperaturile pe o perioadă îndelungată de timp, sau creșterea plantelor. Mandelbrot a folosit 

geometria fractală chiar în studiul transmisiei acustice a zgomotelor și a grupurilor galactice. Multe 

dintre tehnicile matematice au găsit un teren solid în industria graficii computerizate pentru crearea 

unor imagini uimitoare, precum și a unor structuri care imită fidel realitatea. Din anii 1990 fractalii 

sunt larg folosiți, și cel mai mult în știința informaticii. Producții cinematografice importante îi 

folosesc pentru efecte speciale, șistemele de redare grafică pe calculator îi folosesc pentru a crea 

structuri naturale, oamenilor de știință și matematicienilor le sunt indispensabili. Interesul crescând 

în grafica fractală a fost de asemenea influențat de proliferarea microcalculatoarelor puternice. 

Numeroase articole despre fractali au apărut în publicații tehnologice. Parte din acest interes 

pornește din natura imprevizibilă a anumitor fractali; un pasionat poate petrece ore în șir explorând 

varietatea formelor pe care le poate crea un singur program.  

          În concluzie, se poate spune că matematica nu este un  domeniu plictisitor, inestetic și rigid, 

ci capătă o frumusețe care face competiție artei. Încă din cele mai vechi timpuri, ordinea clară a 

matematicii a fost într-o poziţie făţişă faţă de haosul care nu ţine cont de nici o regulă a naturii. "În 

plus față de utilitatea ei în descrierea complexității lucrurilor naturale, geometria fractală oferă o 

binevenită ocazie pentru revitalizarea educației matematice. Conceptele geometriei fractale sunt 

vizuale și intuitive. Formele implicate au o atractivitate estetică mare și o mare diversitate a 

aplicațiilor. De aceea, geometria fractală ne poate ajuta să ne opunem impresiei că matematica este 

aridă și inaccesibilă și ne poate motiva să învățăm despre acest uimitor și captivant domeniu de 

studiu." - Hartmut Jurgens, H.O. Peitgen și Dietmar Saupe, "Limbajul Fractalilor", Scientific 

American, 1990.  
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Academicianul Solomon Marcus în vizită la Botoșani 

 

Bogatu Andrei 

Lic. ,,Regina Maria” Dorohoi,  

Prof. Îndrumător: Hură Gabriel 

            De-a lungul timpului pe marele ecran al existenței matematicii românești s-au perindat mii 

de personalități, profesori ce-au marcat dezvoltarea matematicii, asigurîndu-și în felul acesta 

nemurire și continuitate în timp iar numele lor vor rămâne scrise pentru eternitate în istoria 

matematicii românești. În urmă cu câțiva ani împreună cu câțiva colegi l-am însoțit la Botoșani pe 

domnul profesor de matematică Hură Gabriel unde am avut privilegiul de a-l cunoaște și urmări pe 

domnul academician Solomon Marcus cu ocazia conferinței ,,Acad. Octav Onicescu -120 de ani de 

la naștere”, organizată în decembrie 2012 la Colegiul Național A.T. Laurian , Botoșani.  

            M-a impresionat prin tot ceea ce a spus și cum a spus domnul profesor și de acceea am fost 

foarte interesată după aceea să aflu cât mai multe despre domnia sa. Cele aflate de mine încerc să vi 

le împărtășesc și dumneavoastră în cele ce urmează. 

           Solomon Marcus (n. 1 martie 1925, Bacău – d. 17 martie 2016, București) 

    Solomon Marcus s-a născut la data de 1 

martie 1925 în Bacău. Părinții săi, Simelia (născută 

Herșcovici) și Alter Gherșin Marcus, au fost croitori. 

Încă din anii tinereții a început să ofere meditații elevilor 

mai mici pentru a contribui la întreținerea familiei. Din 

cauza legilor rasiale, urmează ultimii patru ani ai liceului 

la o școală particulară, constituită ad-hoc pentru etnicii 

evrei, dar la examenul de bacalureat reușește primul . 

După absolvirea studiilor liceale în orașul natal, a 

urmat începând cu toamna anului 1944 

cursurile Facultății de Matematică din 

cadrul Universității București. În perioada studenției a continuat meditațiile: „Erau ani de sărăcie și 

trebuia să măîntrețin. Eram mereu înfometat! Până la vârsta de 20 de ani, eu n-am avut niciodată 

hainele mele. Le purtam pe cele rămase de la frații mei mai mari.” În 1950 absolvă facultatea de 

matematică cu diplomă de merit după care se dedică învățământului universitar, parcurgând, rând 

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

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

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

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

Universității București. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. A câștigat dreptul de a 

susține doctoratul fără a avea sarcini didactice, dar datorită "dosarului" părinților săi este respins (în 

fapt lucra doar tatăl, mama fiind casnică, pentru a putea crește cei șase copii în viață din cei opt 

născuți, iar la acea dată aveau deja peste 60 de ani). A obținut titlurile științifice de doctor în 

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

specialitatea analiză matematică în 1968 sub îndrumarea academicianului Miron Nicolescu. 

Împreună cu colegul său de generație la 1962, Nicolae Dinculeanu este coautor la manualul 

universitar de analiză matematică, scris alături de profesorul lor, Miron Nicolescu, autorul unui 

cunoscut tratat de analiză matematică. După 1960 se va dedica din ce în ce mai mult lingvisticii 

matematice și științelor conexe, publicând mai puțin în domeniul care l-a consacrat, dar rămânând 

informat la zi, conducând teze de licență și de doctorat sau fiind doar referent, în ambele domenii. 

În lingvistica matematică a beneficiat la început de sprijinul a doi eminenți academicieni, Alexandru 

Rosetti, lingvist, cel mai de seamă editor român interbelic și Grigore C. Moisil, matematician de 

mare suprafață, prin înființarea Comisiei de cibernetică a Academiei, ca și unei comisii de 

lingvistică matematică la aceiași instituție și prin editarea unei publicații de mare circulație 

internațională, Cahiers de linguistique theorique et appliquee. La începutul deceniului al șaptelea al 
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secolului al XX-lea va participa activ la Cercul de lingvistică de la Facultatea de filologie a 

Universității din București și împreună cu profesorii Edmond Nicolau și Sorin Stati editează 

o Introducere în lingvistica matematică, printre puținele lucrări de acest gen din acele timpuri. 

Având sprijinul celor doi academicieni arătați mai sus ca și a lui Miron Nicolescu și Tudor Vianu, a 

predat simultan atât la Facultatea de matematică, cât și la cea de filologie, lingvistica matematică, 

începând cu anul 1961, alături de filologul Emanuel Vasiliu. Paralel este și cercetător la Institutul de 

matematică al Academiei, până la desființarea acestuia în 1975, Pe timpul comunismului va publica 

parte din cărțile sale în serial în Viața studențească, săptămânal care apărea sub egida Uniunii 

Tineretului Comunist, mai puțin vizată de cenzurăși era calea prin care comentariile sale asupra 

științei, dar nu numai, puteau ajunge la publicul cel mai receptiv, format din studenți și din 

intelectualii interesați de aducerea la zi a cunoștințelor într-o epocă din ce în ce mai închisă față de 

exterior. Va publica lucrări de istorie a matematicii, prin medalioane dedicate foștilor săi profesori 

sau unora din figurile de seamă ale cercetării matematice autohtone. Mari matematicieni ai secolului 

trecut precum Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Alexandru Froda, Grigore C. Moisil, Miron 

Nicolescu au beneficiat de competența profesorului Marcus, cărora le-a editat și îngrijit opera 

științifică. Dintre profesorii săi, a fost apropiat de Miron Nicolescu, Grigore C. Moisil, Gheorghe 

Vrănceanu, Octav Onicescu, Dan Barbilian, Simion Stoilow. 

Domeniile de activitate în care s-a manifestat au fost conform propriei mărturisiri: 1) Analiza 

matematică, teoria măsurii, topologia. 2) Informatica teoretică (Theoretical Computer Science). 3) 

Lingvistica matematică și gramatici dependente de context. 4) Teoria literaturii și poetică. 5) 

Semiotică. 6) Antropologie culturală. 7) Istoria și filosofia științei. 8) Biologie. La toate acestea se 

adaugă preocuparea sa constantăși declarată pentru educație, pe toate etapele vieții ființei umane. 

Pe parcursul vieții sale a fost membru în conducerea a numeroase reviste de specialitate din 

străinătate din domeniul matematicii, informaticii, lingvisticii matematice, teoriei literaturii, ș.a. A 

fost profesor invitat la universități de prestigiu pentru a ține cursuri sau numai conferințe, numărul 

universităților depășind cifra de 100. La congrese de semiotică sau de lingvistică matematică a 

condus secțiuni și a fost raportor de ședință la peste 100 de întâlniri internaționale. Vreme de 10 ani 

a fost vicepreședinte al Asociației Internaționale de Semiotică (1989-1999). I-au acordat titlul de 

doctor Honoris Causa universitățile din Bacău, Constanța, Timișoara, Craiova și Petroșani. 

După 1989 renunță la obligațiile universitare de la Facultatea de matematică-informatică a 

Universității din București, după 42 de ani desfășurați acolo, conducând în continuare doctorate, și 

precum unul din mentorii săi, Grigore C. Moisil, va fi prezent la manifestări din cele mai diverse ale 

preocupărilor sale în universități, școli, manifestări academice, prezențe la radio și televiziune, 

tabere școlare, varii conferințe, etc, militând pentru schimbarea învățământului românesc, prin 

trecerea de la forma pasivă, de memorare la una activă, în care elevul sau studentul săîși punăși să 

punăîntrebări, militând pentru adaptarea programelor și manualelor școlare la timpurile noastre. 

Este prezent în marile enciclopedii ca autoritate în lingvistica matematică, existând gramatici 

contextuale care îi poartă numele (Marcus Contextual Grammars). A colaborat cu foarte mulți 

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

matematician maghiar Paul Erdös, fiind singurul dintre români care a colaborat cu acesta (are 

numărul Erdös egal cu 1). 

A fost fratele lui Marius Mircu și al lui Marcel Marcian, primul din ei fiind un prolific 

jurnalist și romancier, membru din ilegalitate al partidului comunist, necontaminându-și fratele mai 

mic cu doctrina acestuia, de a cărei structură falimentară s-a convins nu foarte târziu
. 
Printre multe 

sale lucrări, menționăm romanul Croitorul din Back, cu date biografice care privesc familia sa și 

orașul Bacău, precum și volume de reportaje care privesc pogromurile din Bucovina și Moldova pe 

timpul ultimei conflagrații mondiale. 

A fost căsătorit cu Paula Diaconescu, profesoara universitară de la Facultatea de Litere. 

A fost membru al elitistului și influentului Club de la Roma și a participat la lucrările 

Federației Mondiale pentru Studiul Viitorului. 

Înainte de 1989 a primit doar premiile Academiei pentru cărțile sale, iar după acea dată, a 

primit mai multe premii, a fost declarat cetățean de onoare (preponderent acestea evenimente au 
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venit din Moldova) și a fost încununat cu titlul de Doctor Honoris Causa la unele universități 

autohtone, din care doar una singură provine din topul universităților din țară. Majestatea sa Regele 

Mihai I i-a conferit nou creatul ordin Nihil Sine Deo. 

Din anul 2014 se desfășoară la Bacău două concursuri care îi poartă numele. unul 

interdisciplinar (de literaturăși de matematică) și altul de literatură română. 

Activitatea științifică a domului profesor este una exepțională atât cantitativ cât și calitativ. Dintre 

numeroasele cărți pe care le-a scris în calitate de autor cât și de coautor, din multitudinea de premii 

și distincții pe care domnia sa le-a primit, enumăr aici: 

Volume individuale  

 Analiză matematică. vol.I. Ed. Didactică și Pedagogică București, ed. I. 1962, 735 p., 2nd 

Edition 1963. 3rd edition 1966, 768 p., 4th edition 1971, 785 p., 5th Edition 1980, 790 p. (în 

colab. cu Miron Nicolescu și Nicolae Dinculeanu). 

 Lingvistica matematică. Modele matematice în lingvistică. Ed. Didactică și Pedagogică. 

București, 1963, 220 p. 

 Gramatici și automate finite. Ed. Academiei, București 1964, 256 p. 

 Lingvistica matematică (a doua ediție, revizuităși completată cu patru capitole noi). Ed 

Didacticăși Pedagogică, București, 1966, 254p 

 Introducere în lingvistica matematică. Ed Științifică, București, 1966, 336 p (în colaborare cu 

Edmond Nicolau și Sorin Stati) 

 Noțiuni de analiza matematică. Originea, evoluția și semnificația lor. Ed. Științifică, București, 

1967, 237 p. 

 Limbaj, logică, filozofie. Ed. Științifică, București,1968, 261 p (în colaborare cu Al. Boboc, Gh 

Enescu, C. Popa și S. Stati). 

 Analiză matematică, vol.II, Ed. Didactică și Pedagogică, București 1st ed 1966; 2nd ed 1971; 

3rd ed. 1980; 414 p. (în colab. cu Miron Nicolescu și N. Dinculeanu) 

 Poetica matematică. Ed. Academiei, București, 1970, 400 p. 

 Din gândirea matematică românească. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1975, 224 p. 

 Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică. Ed. Academiei, București. 1975. 268 

p.(co-autor) 

 Metode distribuționale algebrice în lingvistică. Ed. Academiei, București, 1977, 256 p. (co-

autor). 

 Semne despre semne. Ed. Științificăși Enciclopedică, București, 1979, 112 p. 

 Metode matematice în problematica dezvoltării. Ed. Academiei, București, 1982, 198 p. (co-

autor Mircea Malita) 

 Gândirea algoritmică. Ed. Tehnică, București, 1982, 131 p. 

 Semiotica matematică a artelor vizuale. Ed. Științificăși Enciclopedică, București, 1982, 410 p. 

(coordonator și co-autor) 

 Simion Stoilow. Ed. Științificăși Enciclopedică, București, 1983, 315 p. (în colab. cu Cabiria 

Andreian Cazacu) 

 Paradoxul. Ed. Albatros, București, 1984, 183 p. 

 Timpul. Ed. Albatros, București, 1985, 386 p. 

 Arta și știința. Ed. Eminescu, București, 1986, 332 p. 

 Analiza matematică. vol. II Univ. București, 1986, 477 p. (co-autor) 

 Șocul matematicii. Ed. Albatros, București, 1987, 366 p. 

 Moduri de gândire. Colecția "Știința pentru toți", Ed. Științificăși Enciclopedică, București, 

1987, 110 p. 

 Provocarea științei. Seria "Idei contemporane", Ed. Politică, București, 1988, 470 p. 

 Invenție și descoperire. Ed. Cartea Românească, 1989, 296 p. 

 Analiză matematică. Materiale pentru perfecționarea profesorilor de liceu III. Universitatea 

din București, Facultatea de Matematică, București, 1989, 319 p.(co-autor) 

 Dicționar de Analiză Matematică. Editura Științificăși Enciclopedică București, 1989 (co-

autor). 
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 Controverse în științăși inginerie. Ed. Tehnică, București, 1991, 248 p. 

 Jocul ca libertate. Editura Scripta, 2003, 288 p. 

 Întâlnirea Extremelor. Scriitori în Orizontul Științei. Editura Paralela 45, 2005, 308 p. 

 Educația în spectacol. Editura Spandugino, 2011, 176 p. 

 Răni deschise, Editura Spandugino, București, 2012
[9]

 : vol. I - (2011, 1249 p.); vol. 2 - Cultura 

sub dictatura (2012, 1084 p.); vol. 3 - Depun mărturie (2013, 608 p.); vol. 4 - Dezmeticindu-ne 

(2015, 1028 p.); vol. 5 - Focul si oglinda (2015, 709 p.); vol. 6 

 Limba romana - intre infern si paradis. Editura Spandugino, 2015, 80 p. 

 Zece nevoi umane. Editura Spandugino, 2015, 137 p. 

 Singuratatea matematicianului. Editura Spandugino, 2015, 89 p. 

 Nevoia de oameni, volumul 1. Editura Spandugino, 2015, 914 p. 

 Dimitrie Pompeiu, Opera matematică. Editura Academiei, București, 1959 (editor și studiu 

introductiv). 

 introductiv). 

 Miron Nicolescu, Opera matematică. Funcții poliarmonice. Editura Academiei, București, 1980 

(editor și studiu introductiv). 

 Gr.C.Moisil, Opera matematică, vol.III, Editura Academiei, București, 1992 (editor și studiu 

introductiv). 

 Multimedia. Durata totală: 0:50:29 

 Întâlniri cu Solomon Marcus (2 vol.) - volum omagial. Editura Spandugino, 2010, 1848 p. 

Premii literare și științifice 

 Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române (1964). 

 Premiul "Gh. Lazăr" al Academiei Române (1967). 

 Marele Premiu al Academiei Orient-Occident, Curtea de Argeș, 2003. 

 Premiul revistei Cuvântul pe anul 2007 pentru eseu și critică literară. 

 Marele Premiu "George Bacovia" acordat la Gala Premiilor Ateneu, Bacău, 2011. 

 Diploma de excelențăși Premiul Centrului de cultură "George Apostu", Bacău, 2011. 

 Premiul special la Gala "Oamenii Timpului", Iași, 2015. 

 Laureat la capitolul Cariere "pentru că este cel mai iubit dintre academicieni", la Gala revistei 

Foreign Policy, București, 2016. 

 Premiu al Fundației Templeton (USA). 

Onoruri 

 Membru al Clubului de la Roma. 

 A fost decorat de Majestatea sa Regele Mihai I cu decorația Nihil Sine Deo (2011). 

 În 2000, i s-a conferit Ordinul Național Serviciul Credincios in grad de Comandor, 

 În 2011, Ordinul Național Serviciul Credincios in grad de Mare Ofițer. 

 În 2015, Ordinul național „Steaua României” în grad de Cavaler. 

 Cetățean de onoare al municipiului Iași, Botoșani, Bacău. 

 Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova (1999), al Universității "Vasile Alecsandri" 

din Bacău (2003), al Universității din Petroșani (2003), al Universității "Ovidius" din Constanța 

(2005), al Universității de vest Timișoara (2009), al Universității "Apollonia" din Iași (2013), al 

Universității "Agora" din Oradea (2015). 

 

Bibliografie. 

      1.Revista Academică (editată de Academia Română), nr. 70, ianuarie 2008 

2. G. St. Andonie, Istoria matematicii în România, vol. 3, pp.227-233, Editura Științifică, 

București, 1967. 

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

4..http://www.tribunainvatamantului.ro/solomon-marcus-romanul-universal 

6.http://adevarul.ro/educatie/universitar/interviu-solomon-marcus-academician 

7.http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-11992848-despre-frumusetea-timpului-care-trece-

matematicianul-solomon-marcus.htm  
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Viața omului de știință Stephen Hawking 
 

Popa Iulia Maria 

Școala: Colegiul de Artă “Carmen Sylva” 

Prof. îndrumător: Butac Ecaterina 

 

Introducere 

  Stephen Hawking este un 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. S-a născut în ziua 

când se împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei,  la 

Oxford, pe 8 ianuarie 1942, ca prim fiu al Dr. Frank Hawking, un 

reputat biolog englez, și al Isobelei Hawking. Stephen și-a petrecut 

copilăria, alături de cele două surori mai mici, Philippa și Mary, și 

de fratele adoptat, Edward, la Londra, părinții săi mutându-se la 

Oxford doar pentru ca Isobel să poată naște în siguranță - în anul 

1942, Londra se afla sub un puternic bombardament. 

 

Studii 

   Stephen Hawking urmează cursurile școlii St. Alban, acolo unde se dovedește un elev bun, 

dar nu unul excepțional. Aceasta este perioada în care Stephen îl descoperă pe ilustrul 

matematician de origine armeană, Dikran Tahta, iar pasiunea sa pentru matematică avea să îl 

călăuzească de atunci pentru tot restul vieții. La sfaturile tatălui său, tânărul student se orientează 

către cursurile Colegiului Universitar Oxford, aceeași școală pe care o urmase și Frank Hawking. 

Cum însă colegiul nu avea o catedră de matematică, Stephen este nevoit să urmeze o altă 

specializare, științe naturale, ocazie cu care aprofundează fizica. 

     Și totusi, cel considerat astăzi un geniu al științelor exacte, Stephen Hawking, se 

dovedește, mai degrabă, un elev mediocru, ceea ce impune o reexaminare orală de final, pentru 

ca el să poată absoli cursurile universitare. Abia atunci au înteles profesorii lui Hawking că în 

fața lor, în fața comisiei de examinare, se află un student a cărui inteligență și perspectivă asupra 

termodinamicii, relativității și a mecanicii cuantice era una cu mult superioară față de restul 

studenților. "Nu ținea multe cărți și niciodată nu lua notițe. Evident, mintea sa era diferită de cea 

a contemporanilor săi. La examenul oral am înțeles, alături de ceilalți profesori, că stăteam de 

vorbă cu o persoană mult mai inteligentă decât mulți dintre noi", declară ulterior, pentru The 

New York Times, profesorul de fizică al lui Stephen, Robert Berman. 

   Stephen descoperă că este atras puternic de astronomie, dar cum Colegiul Universitar 

Oxford se dovedește insuficient pentru setea sa de cunoaștere, viitorul om de știință aplică și este 

admis la Trinity Hall, Cambridge, acolo unde studiază intens astronomia teoretică și cosmologia. 

De aici și până la viitorul său în aceste științe nu a mai fost decât un pas. 

 

Realizări 

    Stephen își ia doctoratul în cosmologie la Cambridge, acolo unde, din plictiseală, devine și 

cârmaciul celebrei echipe de canotaj a acestei universități, și câștigă o bursă de cercetare la 

Colegiul Caius în 1965. Acesta a fost, spune el, un punct de cotitură în viața lui. Se confruntă cu 

un viitor sumbru, afectat tot mai grav de boala neuro-motorie de care aflase recent, însă bursa i-a 

permis să se căsătorească și să îsi continue munca în domeniul cosmologiei. 

   În colaborare cu Roger Penrose și alți cercetători, dezvoltă noi tehnici de studiere a 

structurii spațio-temporale la scară mare și le aplică la teoria Big Bang-ului și a găurilor negre. În 

1979 Stephen Hawking devine Profesor Lucasian de Matematică la Universitatea Cambridge, în 
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1982 primeste titlul de Comandor al Imperiului Britanic, iar în același an, 1982, a devenit 

Companion Onorific. 

   Hawking a continuat să investigheze funcționarea câmpurilor cuantice în jurul găurilor 

negre, descoperind spre surprinderea lui că acestea nu erau în întregime negre, ci emiteau ceea ce 

a devenit cunoscută drept "radiația Hawking", care indică o conexiune profundă între gravitație 

și termodinamică. Stephen și echipa lui au dezvoltat abordarea euclidiană a gravitației cuantice, 

pe care au aplicat-o apoi găurilor negre și universului primordial. Toate acestea au condus la 

ideea că Universul este complet autonom și fără limite în spațiu și timp. 

Hawking - un geniu al controverselor 

   Hawking și-a atras, însă, și multe critici din partea oamenilor de știință. Felul său 

nonconformist de a fi și de a-și exprima opiniile determinând pe unii dintre contestatarii săi să îl 

catalogheze drept un nebun. "Gândirea mea matematică îmi spune că existența extratereștrilor 

este cât se poate de rațională. Adevarata încercare este aceea de a ne imagina cum arată acești 

extratereștrii. Ei nu numai că există cu siguranță pe alte planete dar pot exista, la fel de bine, pe 

stele sau, pur și simplu, plutind prin Univers. Unele specii extraterestre sunt inteligente și pot 

chiar să amenințe Terra. Contacul cu astfel de civilizații ar putea fi devastator pentru umanitate. 

Dacă extratereștrii ne vor vizita, este foarte posibil ca efectele asupra noastră să fie identice cu 

cele produse de Columb și oamenii săi în America, un eveniment care nu a decurs deloc bine 

pentru nativii americani". 

    Și nu era decat începutul unor afirmații care au creat rumoare în absolut toate mediile 

științifice ale lumii. Stephen Hawking s-a declarat convins de posibilitatea călătoriilor în timp, 

susținând că acestea pot fi realizate într-un viitor apropiat; de inevitabilitatea unei apocalipse și 

de modul în care ea se va produce, sau de unica șansă de salvare a omenirii, prin colonizarea 

unor alte planete. "Care ar fi scopul obținerii unui doctorat dacă oricum voi muri curând? Iar 

dacă mă întrebați ce IQ am, răspunsul e simplu: Nu am nici cea mai mică idee. Părerea mea este 

că aceia care se întreabă despre nivelul IQ-ului lor sunt niște fraieri". 

    Și totuși, în ciuda controverselor pe care le-a generat, Hawking este văzut de mulți, în 

continuare, ca omul cel mai inteligent de pe Pământ. Iar dacă teoriile sale sunt valide sau dacă 

omul de știință Stephen Hawking s-a înșelat, răspunsurile la aceste dileme nu vor putea fi găsite 

decât în viitor, pentru că, dincolo de toate, nimeni nu poate nega faptul că Hawking este omul 

care și-a depăsit, cu mult, timpul.  

“Cel mai mare dușman al cunoașterii nu este ignoranța, ci iluzia cunoașterii.” (Stephen 

Hawking) 

 

 

Bibliografie 

 descopera.ro 

 cipborg.blogspot.ro 

 wikipedia.org 
  

http://www.descopera.ro/descopera-misterele-universului/7419924-stephen-hawking-geniul-care-l-a-infruntat-pe-dumnezeu
http://cipborg.blogspot.ro/2011/04/stephen-hawking-un-geniu-al.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
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Thales şi teoremele lui 
 

Teodorescu Traian 

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Alexandria 

Profesor îndrumător: Mihai Ioana  

 

Când a apărut matematica? Oare e posibil să răspundem la această întrebare? În orice 

cultură, există semne că matematica a fost folosită de oameni încă din cele mai vechi timpuri pentru 

a face calendare, pentru a construi piramide, pentru a diviza parcelele de pământ, şi, să nu uităm, 

aveau nevoie de matematică pentru a număra diverse lucruri. Aşadar, sunt o mulţime de dovezi 

evidente că oamenii de oriunde foloseau matematica, dar e greu de spus cât de adânci erau studiile 

teoretice despre matematică. 

Prima persoană care şi-a  pus întrebări despre natura universului şi a dat răspunsuri care nu 

luau în considerare zeii şi demonii a fost un filozof grec, pe nume Thales. El a trăit între anii 624 – 

546 î.e.n., cam în vremea când Nebuchadnezzar era rege în Babilon. S-a născut în Grecia Antică, în 

oraşul Milet, care astăzi este localizat pe coasta Turciei. Deşi nici una dintre scrierile lui nu a fost 

găsită, cunoaştem munca sa din scrierile altora. A fost considerat unul din Cei Şapte Înţelepţi – 

şapte oameni care au trăit între anii 620 – 550 î.e.n.,  şi care, prin înţelepciunea lor, s-au distins ca 

legislatori, conducători, sfetnici sau autori de maxime. Era renumit nu numai pentru studiile în 

domeniul matematicii, dar şi în alte domenii. De fapt, mulţi îl consideră ca fiind primul filozof.  În 

fine, Thales este considerat părintele ştiinţelor în Grecia. 

Ca astronom, Thales este primul care a afirmat că Luna primeşte lumina de la Soare. 

Diogenius Laertius, în cartea „Vieţile şi opiniile marilor filozofi”  ne spune că „Thales a fost primul 

care a determinat cursa soarelui de la un solstiţiu la celălalt şi a declarat că mărimea soarelui ar fi a 

720–a  parte din cercul solar, şi mărimea lunii ar fi aceeaşi fracţie din cercul lunar. Se spune că el a 

descoperit cele patru anotimpuri ale anului şi l-a împărţit în 365 de zile”. 

Dar, faima lui Thales ca astronom s-a păstrat de-a lungul veacurilor mai ales prin prezicerea 

eclipsei de Soare din anul 585 î.e.n, despre care ne povesteşte Herodot: Thales i-a sfătuit pe 

conducătorii grecilor să lanseze atacul asupra perşilor în ziua când eclipsa se va produce. Atunci, 

oştirile vrăjmaşe, înspăimântate de acest fenomen (de care nu avuseseră cum să ia cunoştinţa), au 

părăsit în grabă câmpul de luptă. 

Această îndeletnicire a lui Thales are legătură şi cu următoarea anecdotă ce apare în una din 

scrisorile lui Platon (sec. 4 î.e.n.): într-o noapte, Thales se plimba privind stelele şi, absorbit de 

gânduri, a căzut într-o groapă. O bătrânică, văzându-l, i s-a adresat atunci cu dojana: „Cum poţi să 

ştii ce se află în cer dacă nu ştii ce se află la picioarele tale?”  

Thales este fondatorul uneia din cele mai vechi şcoli filosofice ale Antichităţii,  numită 

Şcoala ionică din Milet, sau Şcoala milesiană, de orientare fizicalistă, deci aplecată  asupra naturii 

(phisis), bazată pe un materialism spontan. Începând cu şcoala ionică,  filosofia  greacă va căuta să 

stabilească elementul fundamental (generator) al lumii – arhón (arché). Thales a fost primul filozof 

grec care a introdus noţiunea de element material primar al tuturor lucrurilor şi fenomenelor 

cosmice şi pe care l-a identificat ca fiind apa. Importanţa apei în viaţă şi în natură a fost, probabil, 

principalul motiv care l-a condus pe Thales la această concluzie. Cei mai deosebiţi elevi ai săi au 

fost Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras. Cu totul, Şcoala ionică a durat peste o sută de ani. 

Hieronymus din Rhodos ne povesteşte cum a măsurat Thales piramidele din Egipt folosind 

umbrele (a determinat momentul zilei în care umbra noastră este egală cu înălţimea). Călătoriile în 

Egipt l-au determinat să aprofundeze studiul geometriei. Teoremele geometrice elaborate de el au 

constituit temelia matematicii greceşti. 
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Thales a demonstrat că: 

 un cerc este împărțit în două părți egale de diametru; 

 unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt congruente; 

 unghiurile opuse la vârf sunt congruente; 

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

 unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept; 

 paralela dusă la una dintre laturile unui triunghi formează segmente proporționale pe 

celelalte două laturi ale triunghiului dat. 

Noi am făcut cunoştinţă cu aceste noţiuni demonstrate de Thales în clasele a VI-a şi a VII-a. Iată 

câteva figuri geometrice evidenţatoare realizate în orele de matematică la clasă:  
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Aceste cunoştinţe ne ajută nu numai pentru a fi pregătiţi la şcoală, pentru diverse examene, dar 

şi în viaţa de zi cu zi. 

De exemplu, măsurarea înălţimii unui copac, notat cu AB, de lungime x: 
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Într-o zi cu soare, luăm un băţ de o lungime cunoscută, notată a,  de exemplu, 30 cm. Îl notăm 

MN. Îl aşezăm perpendicular pe sol, vertical, astfel încât umbra vârfului copacului să coincidă cu 

umbra vârfului băţului nostru. Acest punct îl notăm cu P. Măsurăm distanţele de la acest punct la 

baza băţului, respectiv baza copacului, adică lungimea segmentelor notate cu PN, PB. Valorile le 

notăm cu b, respectiv c. Eu am obţinut 210 cm, respectiv 240 cm. Am obţinut astfel două 

triunghiuri asemenea: ABP şi MNP, unde AB II MN. Aplicăm Teorema lui Thales şi, de aici, e 

foarte simplu, nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           X                                                                  

                                                                     a { 

 
       b 

 

Thales a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai timpului său, atât ca filozof şi om de 

ştiinţă cât şi ca om de stat şi legiuitor prin maximele şi zicerile sale. A murit la o vârstă înaintată în 

timpul unor  manifestări sportive datorită căldurii excesive. Pe mormântul său este o inscripţie care 

spune: „Aici, într-un mormânt strâmt zace marele Thales; totuşi renumita sa înţelepciune a ajuns la 

ceruri”. 

Probabil că nu a fost primul matematician care a trăit vreodată, dar ideile sale au fost suficient 

de puternice încât numele şi descoperirile sale au supravieţuit timpului. 

 

Bibliografie:  

 https://www.youtube.com/ (Thales: Biography of a Great Thinker) 

 https://www.wikipedia.com (Thales din Milet) 

 Lumea antică si mathematică / Toma, Marina –Bucureşti, Matrix Rom, 2010 
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Matematica şi limba română 
 

Petrica George 

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea 

prof. Negrutiu Corina 

 

a) În primul rând, pentru a rezolva corect o problemă de matematică, trebuie înţeles textul potrivit 

sensului limbii române, pentru a şti foarte clar ce cunosc şi ce trebuie să aflu; desigur, pentru 

rezolvarea problemei trebuie cunoscută teoria matematică. 

b) Rezolvarea unei probleme în care se reunesc matematica, literatura şi fizica: 

La steaua care-a răsărit  

E-o cale-atât de lungă 

Că mii de ani i-a trebuit 

Luminii ca s-ajungă. 

  (Mihai Eminescu - La steaua) 

Să se evalueze, în miliarde de kilometri, distanţa minimă până la acea stea. 

Rezolvare 

 

 Fie timpul minim, t=2000 de ani (pentru a vorbi de "mii") şi viteza luminii v=300.000Km/s. 

  

 1 an = 365 zile 

 1 zi = 24 h                   

 1 h = 60 min            1 an= 365⋅24⋅60⋅60= 365⋅24⋅36⋅10
2
s  

 1 min =60 s 

 d=v⋅t;  d= 3⋅10
5⋅2⋅10

3⋅365⋅24⋅36⋅10
2
= 2⋅365⋅24⋅36⋅3⋅10

10
Km 

                 (1 miliard = 1.000.000.000 = 10
9
) 

                          d= 2⋅365⋅24⋅36⋅3⋅10 miliarde Km = 18.921.600 miliarde Km. 
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Matematica şi biologia 
 

Breje Alin  

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea 

prof. Negrutiu Corina 

 

a) Lungimea totală a rădăcinilor unui fag de 70 - 75 de ani este de aproximativ 23 Km. Calculaţi cât 

însumează rădăcinile dintr-o pădure de 200 hectare, care are 700 de astfel de fagi la hectar. 

Rezolvare 

200 ×  700 = 140.000 (fagi) 

23 ×  140.000 = 3.220.000 (Km) 

b) Câte muşte iau naştere dintr-o femelă în cursul unui an dacă ea depune 3 milioane de ouă, din 

care supravieţuiesc doar 3% ? 

Rezolvare 

000.90=
100

3
×000.000.3  (muşte) 

c) O albină produce 0,40 grame de miere în 40 de zile. Ce cantitate de miere produc 40.000 de 

albine intr-o zi ? 

Rezolvare 

1 albină  ................................................................. 0,4 gr. miere în 40 zile 

40.000 albine ........................................................ x gr. miere într-o zi 

1 albină  

0,4 gr .....................................................40 zile 

y gr. .......................................................  1 zi     (proporţionalitate directă) 

  
100

1
=

40

1
×

10

4
=

40

1×4,0
=y  gr. 

1 albină ................................................1/100 gr. pe zi 

40.000 albine ....................................... x gr. pe zi          (proporţionalitate directă) 

  400=
100

1
×000.40=x gr 
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Matematica şi chimia 
 

Tiriteu Alexandru  

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea  

prof. Negrutiu Corina 

 

 

a) Să se calculeze câtă apă se obţine când se combină 10 litri de hidrogen cu oxigen. 

Rezolvare 

 Se scrie ecuaţia reacţiei: 

(ecuaţia reacţiei arătând că numărul atomilor din stânga egalului este egal cu cel din dreapta) 

 

   2H2 + O2 = 2H2O 

2 molecule  2 molecule 

2 vol.   2 vol. 

10 litri      x litri   

Subliniem formulele substanţelor indicate în problemă. 

 Deoarece numărul moleculelor care reacţionează şi volumele lor corespunzătoare se află intr-

un raport direct proporţional, putem scrie că:  

   
x

2
=

10

2
   deci    x = 10 litri vapori de apă 

b) Să se calculeze cantitatea necesară de calciu pentru ca din reacţia dintre calciu şi apă să rezulte 

10 grame de hidrogen. 

Rezolvare 

 Se scrie ecuaţia reacţiei. 

 Subliniem formulele substanţelor indicate în problemă. 

 Sub acestea se scriu greutăţile moleculare înmulţite cu numărul de molecule care intră în 

reacţie. 

 Sub aceste valori se notează cantitatea de calciu cu x, iar cea de hidrogen, cea indicată de 

problemă, adică 10 grame. 

                                                            Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 

    40 ..................................... 2 ×  1,008 

                                               x gr. .................................. 10 gr. 

Având o proporţionalitate direct se obţine: 

41,198=
008,1

200
=

008,1×2

10×40
=x  (gr. Ca) 
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Matematica şi fizica 
 

Bonaș Daniel 

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea  

prof. Negrutiu Corina 

 

a) Un corp de zinc cântăreşte 355 g. Ce masă are o placă de sticlă cu acelaşi volum? ( Se ştie că 

ρzinc=7,1 g/cm
3
 şi ρsticlă=2,5 g/cm

3
) 

Rezolvare 

V

m
=ρ  

ρzinc=7,1 g/cm
3    

ρsticlă=2,5 g/cm
3 

mz=355 g    ms= ? 

Vz=V    Vs= V 

50
1,7

355355
1,7  V

VV

m

z

z

z
  (cm

3
)  

1255,250
50

5,2  s
s

s

s

s
m

m

V

m
  (cm

3
) 

b) Două mobile se mişcă pe aceeaşi direcţie şi în acelaşi sens cu vitezele v1=10 m/s şi respectiv     

v2=20 m/s. Dacă la momentul iniţial mobilul 2 se află la distanţa de 200 m faţă de mobilul 1, să se 

determine după cât timp distanţa dintre cele două mobile va fi de 50 m. 

Rezolvare 

 
Pentru mobilul B: 

d = 200 + x  d = v ×  t 

v = v2 = 20   200 + x = 20t 

t    x = 20t - 200  (1) 

Pentru mobilul A: 

d = 50 + x  d = v ×  t 

v = v1 = 10   50 + x = 10t 

t    x = 10t - 50  (2) 

Din (1) şi (2)    20t - 200 = 10t - 50 

    20t - 10 t = 200-50 

    10t = 150 

    t = 15 (s) 

 

 

 

 



 

 

149 

 

Matematica şi muzica 
 

Ștef Mirel 

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea  

prof. Negrutiu Corina 

 

       Ştiinţa universală se întâlneşte cu arta universală prin rigoare si inefabil. Facem referire aici la  

aportul pe care îl aduce matematica in creaţia muzicală, si anume  contribuţia matematicii la teoria 

muzicală. 

         Primul matematician care a  creat un model matematic a ceea ce la ora actuală muzicienii 

numesc teorie muzicală a fost însuşi Pitagora în urmă cu 2500 de  ani.   El a creat împreună cu 

discipolii săi gama ale cărei sunete au fost numite ulterior  do, re, mi, fa, sol, la, si. El s-a folosit de 

un instrument foarte simplu numit monocord (o singura coarda vibrantă) Utilizând acest instrument 

a realizat că sunetul vorbit si cel muzical sunt rezultatul vibraţiilor regulate ale corpurilor elastice. 

De asemenea, a constatat că atunci când vibrează împreună două coarde dintre care una este de 

două ori mai lungă decât cealaltă, se aud două sunete: unul mai înalt dat de coarda mai scurtă si 

unul mai grav dat de coarda mai lungă. Prin urmare dacă raportul lungimilor celor două corzi este 

1/2 raportul frecventelor este 2/1, deci invers proporţional. 

 Astfel Pitagora a constituit baza sistemului muzical : 

Sunete  DO RE MI FA SOL LA SI DO 

Raportul 

lungimii 

coardelor 
        

 

 Poate aşa vom înţelege de ce a fost posibil ca marele compozitor Ludwig van Beethoven, surd 

fiind, a compus Simfonia a IX-a. Mari matematicieni au fost virtuoşi interpreţi de muzică clasică : 

Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu violonişti, Henri Poincaré făcea parte dintr-un 

cvartet binecunoscut la Paris, iar Leopold Kroneeker era un excelent pianist. 

         Recent o echipă de cercetători japonezi formată din matematicieni si fizicieni au realizat o 

orchestră care interpretează muzică clasică folosind programe sofisticate pe computer a căror bază 

este calculul matematic cu numere raţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

8

81

64

4

3

3

2

27

16

243

128

2

1



 

 

150 

 

Matematica şi desenul tehnic 
 

Varga Norbert 

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea  

prof. Negrutiu Corina 

 

a) Pentru a desena un hexagon regulat (poligon cu 6 laturi şi 6 unghiuri concurente) ne putem folosi 

de matematică astfel: 

 Ştiind că hexagonul regulat este format din 6 triunghiuri echilaterale, construim un cerc, apoi 

luăm în compas raza cercului şi marcăm pe cerc vârfurile celor 6 laturi ale hexagonului regulat. 

 

b) Pentru a desena un pentagon regulat (poligon cu 5 laturi şi 5 unghiuri concurente) ne putem 

folosi de matematică astfel: 

 Ştiind că pentagonul regulat este format din 5 triunghiuri isoscele congruente, atunci unghiul 

dintre laturile congruente (unghiul din centrul cercului) va fi de 360
 º
 : 5 = 72

º
. Deci un unghi al 

pentagonului regulat va fi de 180
 º
 - 72

 º
 = 108

 º
. Prin urmare desenăm un segment AB (reprezentând 

o latură a pentagonului regulat), construim cu raportorul un unghi de 108
 º

 în B, apoi construim 

segmentul BC egal cu AB şi aşa mai departe până ce construim toate laturile pentagonului. 
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