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Șirul / Spirala lui Fibonacci în natură 
 

Adela-Nicoleta Prodan 

Colegiul De Artă „Carmen Sylva”, Ploiești 

Coordonator: prof. Ecaterina Butac 

 

Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250) a fost considerat de către unii 

drept „cel mai tânăr matematician din Occidentul Evului Mediu‖. 

El este cunoscut mai ales pentru: 

 răspândirea sistemului de numărare hindu-arab în Europa, 

prin publicarea, în primul rând, la începutul secolului al XIII-lea, a 

cărții sale denumită ―Cartea de calcul”, sau „Liber Abaci”. 

 un șir de numere, care i-a purtat ulterior numele, și 

anume șirul lui Fibonacci, pe care el nu l-a descoperit, dar pe care l-a 

folosit ca un exemplu în cartea sa, prezentată anterior. 

Matematica este definiţia a ceea ce putem numi concret; prin 

matematică reuşim să obţinem rezultate clare, însă, subiectul abordat 

aici, chiar dacă este de  domeniul matematicii, reuşeşte să nu ofere o 

rezolvare precisă. 

Şirul lui Fibonacci oferă o nouă perspectivă asupra lumii 

înconjurătoare. 

Şirul lui Fibonacci poate fi observat din abundenţă în aproape orice loc de pe Pământ: 

 cochilii de melc; 

 flori, îndeosebi florile cu seminţe, cum ar fi  

floarea-soarelui; 

 uragane, vârtejuri şi tsunami-uri; 

 galaxii spirale; 

 în falangele degetelor de la mână; 

 în structura ADN-ului; 

 în majoritatea amprentelor; 

 în chipul omenesc; 

 în Munţii Carpaţi; 

în structura mâinii umane (braţ, antebraţ şi palmă). 

Frunzele 

Multe dintre minunile naturii sunt  „modelate‖ după 

Şirul lui Fibonacci, printre care şi frunzele plantelor. Ele sunt 

aşezate în acest mod pentru a nu ocupa mult spaţiu, dar în aşa 

fel încât să absoarbă cât mai multă lumină. 
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Cochilii 

Majoritatea cochiliilor comune conţin Şirul lui Fibonacci, modelul 

începând  din mijloc şi încheind cu modelul exprimat şi de Spirala lui 

Fibonacci.  

 

 

Flori 

Seminţele și, uneori petalele florilor, respectă acest şir. În 

imaginea alăturată,se porneşte din mijloc, terminând în exterior, 

de la cea mai mică sămânţă până la cea mai mare, respectând 

spirala. 

 

 

Uragane, vârtejuri şi tsunami-uri 

Natura respectă în acest model Spirala lui Fibonacci. Vântul 

împinge valurile spre ţărm, acestea ricoşând, formează o spirală. 

 

 

 

 

Galaxiile spirale 

 Din câte se vede, Şirul lui Fibonacci este o regulă, literalmente, 

universală. În imaginea alăturată este reprezentată o galaxie spirală 

ce, de asemenea, respectă această spirală. 

Privind altfel, Pământul, Soarele, galaxiile, poate chiar şi universul 

însuşi, se pot raporta la un singur punct infinit…  

   

Acel punct este Şirul lui Fibonacci, împreună cu spirala sa. 

 

Bibliografie : 

www.wikipedia.org     

www.viataverdeviu.ro  

www.multitouch.wikispaces.com 

www.ortodoxiatinerilor.ro  

Imagini preluate de pe www.google.ro 
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Metoda ecuației caracteristice pentru puteri de matrice 

pătratice de ordinul doi 

 

Dubiț Ștefan  

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător,  Rotariu Anișoara 

 

Teorema 1. 

Fie 
a b

A
c d

 
  
 

 o matrice pătratică de ordin doi cu , , ,a b c d  , iar det A=ad - bc și 

Tr(A)=a + d 

a) este adevărată egalitatea A2 
- Tr(A)  A + (det A)    = O2 

(                      ) 

b) Dacă detA=0, atunci pentru orice număr natural 1n   

 
1nnA a d A


  
 

 

Demonstraţie. 
a) Rămâne exercițiu ( se verifică prin calcul direct) 
b) Vom demonstra  folosind metoda inducţiei matematice. 

Pentru n=1 obţinem egalitatea evidentă A=A. 

Pentru n=2 va trebui să demonstrăm că  2 .A a d A   

Avem:  

2

2

2

a b a b a bc ab bd
A

c d c d ac cd bc d

    
     

     
 

Cum ad = bc, putem scrie în continuare: 

  
   

   
 

2

2

2
.

a a d b a da ad ab bd
A a d A

c a d d a dac cd ad d

    
      

     

 

Deci, teorema este adevărată şi pentru n=2. 

Să presupunem că  
1nnA a d A


   şi să demonstrăm că  1 nnA a d A    .  

Avem: 

         
1 1 11 2 .

n n n nn nA A A a d A A a d A a d a d A a d A
                   

 

Aplicație 

 
Pentru    (

  
  

), avem tr(A) = 5 și det(A) = 0, conform teoremei 1. Obținem 

       (
  
  

)  

 

 



12 

 

Propoziția 1 

 

Fie 
a b

A
c d

 
  
 

 o matrice pătratică de ordin doi cu , , ,a b c d  și        , soluțiile 

ecuației    (   )         .Atunci    
  

    
 

     
  

    
      

 

     
    dacă       

și            (   )    , dacă         ( )       . 

 

Demonstrație: 

 Fie           (
     

     
). 

 Deoarece (    )(    )       
  (   )          , din teorema 1. rezultă 

că   (       )
     (     )

     ( )       ., 

Dacă      , atunci   (      )   

   
    ∑   

   
     

 

   

   
    (∑   

   
   

 

   

(     )
   )   

   
    

 

     
(∑   

   
    

   (     )
 )    

    
 

     
(  

    
 ) = 

   
    

 

     
(  

    
 )(      )  

  
    

 

     
  

    
      

 

     
       . 

Dacă         atunci       ( )               (      )    
      

       
          (     )         (   )               

 

Aplicația 1: 

Fie    (
  
    

). Ecuația           are soluțiile           Alegem soluția 

     și considerăm matricea        (
  
    

). Cum     , rezultă că      ( )  

  . Atunci 

   (    )     ∑   
    

       (∑   
  

   )     (    )  

(
       (    )

 (    )       ). 

 

    

Propoziția de mai sus se mai poate enunța sub forma următoare: 

 

Propoziția 1* 

Fie 
a b

A
c d

 
  
 

 o matrice pătratică de ordin doi cu , , ,a b c d   

și        , soluțiile ecuației    (   )         . 

Atunci        (    )        ( )       , unde  
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   {

  
    

 

     
             

   
                

,( )      

Aplicația 2 

 Pentru    (
  
    

), ecuația caracteristică          are soluțiile     

        Atunci   
     

   
      . Conform propoziției    , avem  

   (     ) (
  
   

)   (         ) (
  
  

). 

Efectuând calculele găsim:       ( 
               

            ) 

 

Aplicația 3 

 Matricea    (
  
    

) are ecuația caracteristică          are soluțiile  

         Cum detA=4 și          , avem
 

   (      ) (
  
    

)   (   )      (
  
  

). 

Efectuând produsele, deducem   (
       (   )        

              (   )  ) 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

1. Țena M., Andronache M., Șerbănescu D. – Matematică M1 , manual pentru clasa a XI–a, 

Ed. Art, București, 2007. 

2. Haivas M., Maftei I.V., Chirilă C., Nicolăescu C.P. – Exerciții și probleme de algebră și 

analiză matematică – EDP, 2008 
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Diverse metode  de calcul pentru puterile matricelor 

pătratice de ordinul doi 

 

Șchiopu Andreea 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. 

Aplicația 1.  

Fie 
1 1

.
1 3

A
 

  
 

 Să se calculeze , 1, .nA n n   

Soluţie 

Metoda 1 

Folosind teorema 2. obţinem ecuaţia caracteristică 2 4 4 0x x    cu rădăcinile 
1 2 2.    

Deci  2 2 , 1n n

nx a bn n       cu 
1 1x   şi 

2 4x  şi sistemul 
2 2 1

4 8 4

a b

a b

 


 
 cu soluţia a = 0; b=

1
.

2
 

Astfel avem  12 , 1n

nx n n     iar      24 1 2 1 2 , 1.n n

ny n n n         

şi  

 

 

   

 

2

1

1

     , 1

1 1 1 0
2 1 2 , 1

1 3 0 1

2 2
2 , 1

3 2 2

n

n n

n n

n

n n

A x A y I n

A n n n

n n n
A n

n n n





   

   
          

   

   
    

  

 

 1
2

2 , 1.
2

n n
n n

A n
n n


   

    
 

 

 

Metoda 2( siruri recurente) 

Se pune 
n nn

n n

a b
A

c d

 
  
 

 cu 
1 1 1 11, 1, 1, 3a b c d      şi deci  

1 11

1 1

31 1
,

31 3

n n n n n n n nn n

n n n n n n n n

a b a b a b a b
A A A

c d c d c d c d

 

 

        
           

        
 iar din ultima egalitate  
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rezultă sistemul 

1

1

1

1

3

3

n n n

n n n

n n n

n n n

a a b

b a b

c c d

d c d









 


  


 
   

 

Din prima relaţie 
1 ,n n nb a a   care dusă în a doua relaţie dă o relaţie de recurenţă pentru 

şirul  
1
:n n

a


 2 14 4 0, 1n n na a a n       relaţie de recurenţă liniară de ordinul doi cu ecuaţia 

caracteristică 2 4 4 0,x x    ecuaţie ce are soluţia dublă 
1 2 2.    Atunci  2n

nx c dn  . 

Acum pentru determinarea constantelor c şi d avem nevoie de 
1a  şi 

2a . Pentru a-l determina pe 
2a  

se calculează 2
0 4

,
4 8

A
 

  
 

 de unde 
2 2 2 20, 4, 4, 8.a b c d      Din sistemul 

 

 

1

2

1 2

0 4 2

a c d

a c d

  


  

 se obţine soluţia c=1, 
1

2
d   . 

 Aşadar 2 1 .
2

n

n

n
a

 
  

 
 

 Analog din a doua relaţie 
13 ,n n na b b    care dusă în prima dă o relaţie de recurenţă pentru 

termenii  
1n n

b


 

2 14 4 0,n n nb b b    1 21, 4b b     

cu ecuaţia caracteristică 2 4 4 0x x    

Procedând ca la  
1n n

a


 rezultă     12 , 1.n

nb n n      

 Să observăm că ultimele două relaţii de recurenţă sunt primele cu 
nc  şi 

nd  în rolurile  lui 
na

şi respectiv 
nb . 

Deci 
12 1 , 2 .

2

n n

n n

n
c d n  
     

 
 

Observaţie:  Dacă în prealabil calculăm puterile 2 3, ,A A  etc.: 

2 3
0 4 4 12

,
4 8 12 20

A A
     

    
   

 

calculele se pot simplifica  observând că elementele de pe diagonala secundară sunt opuse şi deci 

considerăm doar trei şiruri      
1 1 1
, ,n n nn n n

a b c
  

 pentru descrierea lui nA : 

  , 1,
n nn

n n

a b
A n

b c

 
  

 
 

după care se găsesc relaţia de recurenţă pentru    
1 1
,n nn n

a b
 

 şi  
1n n

c


 din egalitatea 1 .n nA A A    

Aplicatia 2. 

 Fie A = (
  
   

). Să se calculeze An
, n        
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Soluție 

 Metoda 1( siruri recurente) 

 Vom avea A
n
 = (

    

    
), cu a1 = 4, b1 = 2, c1 = - 1, d1 = 1 și deci  

A
n+1

 = A
n  A = (

    

    
) (

  
   

)  (
            

            
) 

Dar       (
        

        
) și vom obține sistemul: 

{
 
 

 
             ( )

            ( )
            ( )

            ( )

 

Din relația (1) rezultă            , care dusă în relația (2) dă o relație de recurență pentru șirul 

 
1n n

a


 :                 , relație de recurență liniară de ordinul doi cu ecuația 

caracteristică r
2
 – 5r + 6 = 0, ecuație care are rădăcinile r1 = 2, r2 = 3. Atunci forma termenului 

general este               

Pentru a determina constantele        avem nevoie de a1, a2. Pentru a determina a2 , calculăm A
2
 = 

(
    
    

), de unde a2 = 14, b2 =10, c2 = -5, d2 = - 3. Din sistemul {
        
        

 se obține soluția 

          

Deci              

Analog din relația (2) rezultă     
 

 
(       )  care dusă în relația (1) dă o relație de recurență 

pentru termenii șirului  
1n n

b


 : 

                , relație de recurență liniară de ordinul doi cu ecuația caracteristică r2
 – 5r 

+ 6 = 0, ecuație care are rădăcinile r1 = 2, 

 r2 = 3. Procedând ca la   
1n n

a

rezultă                

Procedăm similar pentru aflarea lui cn și dn și găsim: 

                     

Prin urmare: A
n
 = (                  

            ). 

 Metoda 2 (metoda ecuației caracteristice) folosim teorema 2. (rămâne exercițiu!) 
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Aplicații ale inegalităților algebrice 
 

 

Ungureanu Ana Maria 
Liceul tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, jud. Ilfov 

Prof. îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

 

1. . O aplicație a inegalității mediilor în demonstrarea unei inegalități geometrice: 

        Se consideră ∆ABC cu AC=b si AB=c Să se arate că AABC  (
   

 
)
 

 

Soluție : AABC =
        

 
  

   

 
 

              Din inegalitatea mediilor mg   ma  avem: 

                √    
   

 
 deci bc (

   

 
)
 

 de unde rezultă  

           
  

 
  

(   ) 

 
   și de aici   AABC  (

   

 
)
 

   

 

2. Demonstrati ca daca x,y,z € R+
*  
astfel incat xyz=1, atunci x+y+z ≥ 3. 

 

Soluție : aplicam inegalitatea mediilor: 

 

               
     

 
≥√    

 

 

         Deoarece  xyz=1 atunci 
     

 
≥√ 

 
 deci x+y+x≥3. 

3. Demonstrați ca dacă a, b, c € R+
*  

atunci √    
  

≤
(√    (√   ) √  )

 
     

 

Solutie: daca notez x=√   

                               y=√   

                               z=√   

             și înlocuiesc în rel           
     

 
 ≥ √    

 

 

              găsim √    
 

≤
(√    (√   ) √  )

 
 

 

4. Demonstrați ca (a+b)(b+c)(c+a)≥ 8abc, (  ) a, b, c € R+
*
 

 

 Soluție: Folosind inegalitatea  mediilor ma ≥ mg , avem :
   

 
 √    ,         

   

 
 √   

               
      

 
 √   

                       Înmultind cele trei relații obținem   

 

                
(   )(   )(    )

 
  ≥ abc  , de unde rezulta (a+b)(b+c)(c+a)≥ 8abc. 
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5. Oricare ar fi numerele reale a, b, c  este adevărată inegalitatea  

  

         (a
3
b+ b

3
a

 
+c

3
a)≥ abc(a+b+c). 

 

 Soluție : Înmulțind membrul stâng cu a+b+c și aplicând inegalitatea C. B. S, obținem: 

 

     (a+b+c)(a
3
b+ b

3
a

 
+c

3
a)≥(a√    +b√    + c√   )

2
 = abc(a+b+c)

2
. 

 

     După simplificare cu (a+b+c) obținem (a
3
b+ b

3
a

 
+c

3
a)≥ abc(a+b+c). 

 

6. Se dă un paralelipiped dreptunghic cu diagonala de 17cm. Dacă lungimile      

    muchiilor sale, a,b,c verifică egalitatea 8a+12b+9c=289, să se calculeze a,b,c 

Soluție: Diagonala paralelipipedului este egală cu √        .  

      Deci avem relația          = 289. 

            Se aplică inegalitatea C.S.B. pentru numerele 8, 12, 9,a,b,c rezultă 

             (8a+12b+9c) 
2 
≤ (8

2 
+12

2 
+9

2 
)(         ). 

              289
2   

289
2   

, deci avem chiar egalitate. 

             Egalitate în inegalitatea C.B.S. are loc dacă cele doua triplete de numere sunt                       

             proporționale, adică  

 

 
 

 

  
  

 

 
 

             Notăm  cu k valoarea comună a rapoartelor. 

             Atunci a=8k ,b=12k, c=9k. 

             Înlocuind în relația din enunț obținem 289k
2 

=289, deci k=1.  

             Atunci a=8, b=12, c=9. 

 

7.   Dacă a, b, c sunt numere  reale astfel încât a+b+c =1, atunci a
2 

+b
2 

+c
2
  ≥  

 

 
 . 

Soluție : Aplicăm inegalitatea C.B.S. sub forma 

 

             1
2
 =(1∙a +1∙b +1∙c)

2 
≤3 (a

2 
+b

2 
+c

2
 ) de unde rezultă 

           

              a
2 

+b
2 

+c
2
  ≥  

 

 
. 

 

8.  Să se demonstreze ca pentru orice numere natural n,p ≥1 avem: 

         
 

     
 + 

 

     
 +……+

 

    
  

     

     
 

Soluție: În inegalitatea Cebîșev a1 =a2 =......=apn =1 in loc de ai și 

 

              0  pn +1  pn +2 ... pn +pn =2pn în loc de bi . 

 

             Conform inegalității Cebîșev rezultă 
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 + 

 

     
 +……+

 

    
       

∑  
  
   

(    ) (    )      (  )
 =  

 

 pn 
  

                   
  = 

(  ) 

(  )   (            )
 =  

 

 
(  ) 

(  )     
  (    )

 

 = 
(  ) 

  (    )  (  ) 

 

 =
 (  ) 

  (        )
 =

   

      
. 

9.  Demonstrați că: 

                 
  

 
 +

 

 
 +........+

 

 
   

  

   
     

 Soluție:  Aleg  a1 =a2 =......=an =1  și 

                0  b 1 =1  b 2 =2 ... ...  bn  =n 

           
   

 
 +

 

 
 +........+

 

 
  n 

    

            
  

  

 (   )

 

  

            =
   

 (   )
  

  

   
     

10. Demonstrați că: 

                 
  

 
 +

 

 
 +........+

 

    
   1. 

 

Soluție: :  Aleg  a1 =a2 =......=an =1    și 

                 0  b 1 =1  b 2 =3 ... ...  bn  =2n-1 

               S= 1+3+5+.......+(2n-5)+(2n-3)+(2n-1) 

               S =(2n-1)+(2n-3)+(2n-1)+........+5+3+1 

                2S=2n∙n de unde S=   

                 
  

 
 +

 

 
 +........+

 

    
   n∙

   

          (    ) (    ) (    )
 

 

                   =
  

  =1 

 

11. Cu ajutorul inegalitații Cauchy Buniakovski Schwarz se poate demonstra si       

        teorema:   

                   Fie I un interval strict pozitiv si f: I→I o funcție convexă. Dacă x1 , x2 ,......,xk ϵ I,    

                   și  a1 ,a2 , .....ak ϵ I,  atunci avem următoarea relație:   

 

     (*)       
     (  )

  
+ 

     (  )

  
+.................+

     (  )

  
 ≥  

  

                  
* (

               

 
)+

 

  

 

               Demonstrație: Aplicând inegalitatea Cauchy Buniakovski Schwarz perechilor de       

                                        numere f(x1 ), f(x2 ), ...., f(xk ) și √   , √   ,......., √   vom obține: 
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              [(
 (  )

√  
)
 

 (
 (  )

√  
)
 

   (
 (  )

√  
)
 

] *√  
  

 √  
  

   √  

  
+ ≥ 

  

            ≥  [ (  )   (  )     (  )   ]
  

                Dar cum funcția f este convexă rezultă 

                         (  )   (  )     (  )   ≥ k∙ f(
             

 
) 

                Din ultimile două relații rezultă  

        
     (      )

  
+ 

     (  )

  
+.................+

     (  )

  
 ≥  

  

                  
* (

               

 
)+
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Aplicaţii ale determinanţilor în geometria analitică 
 

Rareș Bogdan și Andrei Păun 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti 
Profesor îndrumător  Săvulescu Dumitru 

 

În acest referat ne propunem să prezentăm trei aplicaţii importante ale determinanţilor în 

geometria analitică, condiţia de coliniaritate a trei puncte, ecuaţia dreptei determinate de două 

puncte şi aria unui triunghi, şi să le exemplificăm prin probleme rezolvate. În final se propun spre 

rezolvare un set de câteva probleme. Referatul se încheie cu o bibliografie. 

 

 Condiţia de coliniaritate a trei puncte  

 Fixăm în plan un reper cartezian (O, i , j ) şi considerăm punctele A( 1x , 1y ),  B( 2x , 2y ),  C(

3x , 3y ). 

 Aceste puncte sunt toate situate pe o dreaptă dacă şi numai dacă există (a, b, c)  R
3
 cu 

2 2a b  0 astfel încât coordonatele lor verifică ecuaţia 0ax by c   . 

 În concluzie, punctele A, B, C sunt coliniare, dacă şi numai dacă sistemul  

omogen 
1 1

2 2

3 3

0

0

0

ax by c

ax by c

ax by c

  


  
   

 cu necunoscutele a, b, c are şi soluţii nenule, ceea ce este echivalent cu 

1 1

2 2

3 3

1

1

1

x y

x y

x y

= 0. Am demonstrat astfel, următoarea propoziţie. 

Propoziţie. Punctele A( 1 1,x y ), B( 2 2,x y ), C( 3 3,x y ) sunt coliniare dacă şi numai dacă 
1 1

2 2

3 3

1

1

1

x y

x y

x y

= 0. 

Observaţii  

1. Sistemul omogen anterior nu poate avea soluţia (0, 0, c) cu c  0, deci pentru orice soluţie 

nenulă (a, b, c) avem a  0 sau b  0. 

2. Condiţia din propoziţie este în mod banal îndeplinită dacă două dintre puncte (sau toate trei) 
coincid. 

 

Ecuaţia dreptei ce trece prin două puncte  

 Considerăm punctele distincte A( 1x , 1y ) şi B( 2x , 2y ). Un punct M(x, y), din plan, aparţine 

dreptei AB dacă şi numai dacă punctele M, A şi B sunt coliniare, ceea ce este echivalent cu 

1 1

2 2

1

1

1

x y

x y

x y

= 0. 

 În concluzie, ecuaţia dreptei determinată de punctele A şi B este  
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  1 1

2 2

1

: 1 0

1

x y

AB x y

x y

 . 

 Dezvoltând determinantul din membrul stâng al ecuaţiei după prima linie obţinem: 

11 12 13 0x y        ( 1y  2y )x + ( 2x  1x )y + 1x 2y  2x 1y = 0        (1). 

 

 Aria triunghiului  

 Considerăm punctele necoliniare A( 1x , 1y ),  B( 2x , 2y ),  C( 3x , 3y ). Ştim din clasa a X-a că 

distanţa de la un punct M( 0 0,x y ) la dreapta de ecuaţie 0ax by c    este 0 0

2 2

| |ax by c

a b

 


     (2).      

Deoarece ecuaţia dreptei AB este 
1 1

2 2

1

1

1

x y

x y

x y

= 0, din formulele (2) şi (1) deducem că lungimea 

înălţimii din C este  

ch =

1 13 3

2 21 1

3 32 2

2 2

1 2 1 2

11

11

11

( ) ( )

x yx y

x yx y

x yx y

ABy y x x


  
, unde AB reprezintă distanţa de la A la B. 

Notăm  = 
1 1

2 2

3 3

1

1

1

x y

x y

x y

. Dacă ABCS  este aria triunghiului ABC, atunci 

1 1 | | 1
| |

2 2 2
ABC cS h AB AB

AB


       . 

Reţinem: Aria triunghiului ABC cu A( 1x , 1y ),  B( 2x , 2y ),  C( 3x , 3y ) este 
1

| |
2

S   , unde  este 

determinantul definit anterior. 

 

EXEMPLE: 

1) Fie A(1, 1),  B( 1, 2) şi C(, 3). Punctele A, B, C sunt coliniare  

 

1 1 1

1 2 1

3 1





 = 0  

1 1 1

2 1 0

1 2 0



 

 = 0  
2 1

1 2



 
 = 0   3   = 0   =  3. 

2) Ecuaţia dreptei AB unde A(1, 2) şi B(3,  1) este: 

1

1 2 1

3 1 1

x y



 = 0  

3 1 0

2 3 0

3 1 1

x y 





 = 0  
3 1

2 3

x y 


 = 0   

 3( 3) 2( 1) 0x y      3 2 7 0x y   . 

3) Aria triunghiului ABC cu A(1, 2),  B(0, 1) şi C( 1, 3) este 
1

| |
2

  unde  
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 = 
1 2 1

0 1 1

1 3 1

 = 
1 2 1

0 1 1

0 5 2

 =  3. Deci 
| 3 | 3

2 2
ABCS


  . 

 

Exerciţii  propuse  

1. Considerăm punctele A( 1, 0),  B(0, 5),  C(2, 0). Arătaţi că punctele nu sunt coliniare şi 

calculaţi aria triunghiului ABC. 

2. Să se afle aria paralelogramului cu vârfurile (0, 2), (3,  1), (4, 2), (1, 3). 

3. Să se afle aria patrulaterului cu vârfurile (2, 1), (3,  1), ( 1, 5), (6, 0). 

4. Considerăm dreptele de ecuaţii 2 1x y  , 3 5x y   şi 3 12x y  . Să se arate că dreptele nu 

sunt concurente şi să se afle aria triunghiului determinat de acestea. 

5. Fie A, B, C puncte necoliniare în plan având coordonate întregi. Să se arate că aria triunghiului 

ABC este mai mare sau egală cu 
1

2
. 
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Arhimede 
 

Găină Alexandru – Gabriel, 

Școala Gimnazială Scurtești, Com. Vadu Pașii, Jud. Buzău, 

Prof. Îndrumător: Găină Veronica - Gabriela 

 

Arhimede  este un mare savant grec, principalele lui interese fiind matematica, fizica, 

astronomia şi ingineria. Fiu al astronomului Fidas, el s-a născut în Siracuza, Sicilia, în anul 287 î. 

Hr. Totuşi, data naşterii este aproximativă, find bazată pe raţionamentul unui savant bizantin, John 

Tzetzes. A existat şi o biografie a lui Arhimede scrisă de un prieten de-al său, însă aceasta s-a 

pierdut, astfel neştiindu-se unele lucruri despre el, cum ar fi dacă a fost vreodată căsătorit sau dacă a 

avut copii. 

Arhimede a studiat în Alexandria, Egipt, unde i-a cunoscut pe marii matematicieni Conon 

din Samos, Dositheos din Pelusion şi Eratostene. A murit în anul 212 î.Hr, în timpul celui de-al 

Doilea Război Punic, când oraşul Siracuza a fost capturat de romanii conduşi de Generalul Marcus 

Claudius Marcellus. Se spune că Arhimede studia o diagramă matematică atunci când un soldat a 

venit la el să îl ducă în faţa Generalului, însă acesta a refuzat, spunând că trebuie mai întâi să îşi 

termine treaba. Soldatul s-a înfuriat şi l-a ucis pe Arhimede, ale cărui ultime cuvinte ar fi fost: ―Nu-

mi deranja cercurile", făcând referire la diagrama sa. 

Conform dorinţei sale, mormântul îi este împodobit cu o pictură ce reprezintă un cilindru 

circumscris unei sfere. Acest mormânt a fost descoperit de Cicero, chestor roman, în anul 76 î.Hr. 

1. Contribuţiile lui Arhimede în domeniul matematicii 

Arhimede a adus multe contribuţii în matematica teoretică. Este considerat de unii chiar cel 

mai bun matematician din toată perioada antichităţii. De exemplu, el a folosit calculul infinitezimal 

într-un mod similar folosirii integralelor - deşi acestea nu erau cunoscute pe atunci - pentru a 

aproxima valoarea lui π, rezultatul fiind un număr cuprins între 3,1408 şi 3.1429. A avut dreptate, 

valoarea lui π fiind 3,1415. 

Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea cercului‖ , ea conţinând trei teoreme, însă 

fiind doar începutul unei munci lungi şi anevoioase. Un alt tratat important este ―Cuadratura 

parabolei‖, scris de Arhimede în secolul III î.Hr.  sub forma unei scrisori adresate prietenului său, 

Dositheus, cuprinzând douăzeci şi patru de teoreme despre parabole. O altă carte interesantă şi chiar 

îndrăzneaţă este ―Calculul firelor de nisip‖. Arhimede doreşte să calculeze câte fire de nisip încap în 

Universul cunoscut până atunci. Pentru a face asta, Arhimede a fost nevoit să estimeze dimensiunea 

Universului, bazându-se pe modelele existente în acea perioadă, aceasta nefiind însă singura 

problemă. El trebuia de asemenea să găsească o metodă de a lucra cu numere extrem de mari. 

Reuşeşte în cele din urmă să enunţe un număr egal cu 1 urmat de 800 de milioane de zerouri, un 

număr mult mai mare decât firele de nisip ce ar încăpea în univers, pe care le-a estimat  la 1051. O 

altă lucrare de care Arhimede era foarte mândru este „Despre sferă şi cilindru‖, motiv pentru care a 

cerut ca în mormântul lui să fie desenate cele două figuri geometrice. Arhimede demonstrează că 

raportul dintre aria unei sfere şi cea a cilindrului circumscris este egală cu raportul dintre volumele 

celor două corpuri (şi anume exact 2/3). 

 

2. Contribuţia lui Arhimede la fizică 

Arhimede a scris lucrări importante şi în domeniul fizicii, cum ar fi „Despre echilibrul 

planelor‖, o lucrare compusă din două părţi în care se explică legile pârghiei, care nu erau formulate 
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concret până atunci. De asemenea, este calculat şi centrul de greutate al unor figuri geometrice 

precum paralelogramul, triunghiul sau pârghia. 

În prefaţa cărţii „Despre spirale‖, Arhimede spune că „s-au scurs mulţi ani de la moartea lui 

Conon‖. Conon din Samos, un astronom grec, a murit în anul 220 î.Hr., ceea ce sugerează că unele 

lucrări au fost scrise când Arhimede avea o vârstă înaintată. 

Cea mai importantă lucrare este totuşi „Despre corpurile plutitoare‖, formată din două 

volume. Aici este formulat Principiul Hidrostaticii care spune că un corp scufundat într-un fluid este 

împins de către fluid, de jos în sus, cu o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de 

către corp. Conform lui Vitruvius, un scriitor roman, povestea spune că regelui Hieron II din 

Siracuza i s-a făcut o nouă coroană, iar acesta vroia să ştie dacă este făcută din aur pur sau dacă era 

amestecată cu argint. Unicul mod de a măsura densitatea coroanei, pe atunci, era topirea şi 

modelarea sa într-un  obiect cu formă regulată, însă regele nu era de acord cu distrugerea ei. 

Măcinat de această dilemă, Arhimede găseşte o soluţie atunci când vrea să facă o baie, iar o parte 

din apa se varsă din cadă atunci când se scufundă în ea. Fericit că are un răspuns, Arhimede iese 

dezbrăcat pe străzile Siracuzei strigând „Evrika!‖, ceea ce înseamnă „Am găsit!‖. Reuşind să 

calculeze densitatea coroanei, el îşi dă seama că aceasta nu este făcută din aur pur, iar hoţul 

primeşte o pedeapsă pe măsură. 

Poveste adevărată sau nu, important este că Principiul lui Arhimede este de un real folos şi 

în ziua de azi, având aplicabilitate în numeroase domenii. 

3. Contribuţiile lui Arhimede în domeniul tehnologiei 

Nu numai că Arhimede a fost un foarte bun fizician şi matematician, dar a fost şi un mare 

inventator. Multe dispozitive au fost inventate de el în scopul apărării oraşului Siracuza, cum ar fi 

catapultele care puteau fi ajustate în aşa fel încât proiectilele erau aruncate la o distanţă variabilă. 

Gheara lui Arhimede este o altă armă folosită împotriva navelor romane, în timpul asediului 

Siracuzei (214-212 î.Hr). Aceasta era formată dintr-un braţ asemănător cu cel al macaralei, de care 

erau suspendate cârlige cu care puteau fi înşfăcate vasele din apropiere şi zdruncinate puternic sau 

chiar scufundate. 

Şurubul lui Arhimede este un mecanism spiralat al cărui scop este transferarea apei la un 

nivel mai înalt. Un scriitor grec ne spune că Arhimede a inventat acest dispozitiv când regele care 

domnea atunci, Hieron II, i-a cerut să construiască o navă uriaşă. Este vorba despre cea mai mare 

navă construită până atunci, Siracuzia. Această navă era capabilă să transporte 600 de oameni, plus 

un templu dedicat zeiţei Afrodita. Unele scrieri sugerează că această invenţie nu era tocmai 

originală, un mecanism asemănător folosindu-se cu 300 de ani înaintea lui Arhimede pentru irigarea 

Grădinilor Suspendate din Babilon. 

               Învăţând matematica, înveţi să gândeşti! 

BIBLIOGRAFIE:  

1. www.google.ro 

  

http://www.google.ro/
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Arhimede- Viața și opera lui 
 

Blotu Cosmin 

Școala Gimnazială Waldorf  ( Seminarul Teologic Ortodox), Rm Vâlcea 

Prof. îndrumător:  Lazăr Alina Ștefania 

  

Arhimede a fost unul dintre cei mai mari savanți greci, având lucrări importante în domenii 

precum matematica,  fizica, astronomia și ingineria. 

 Arhimede (c. 287 î.Hr.-c. 212 î.Hr.)  s-a născut în Siracuza , 

Sicilia,  a studiat în Alexandria, din Egipt , iar Conon din Samos și 

Eratostene din Cyrene i-au fost contemporani. A murit în c. 212 î.Hr. 

în timpul celui de al doilea război punic, când orașul  Siracuza a fost 

capturat de forțele romane. 

 Se spune că un soldat trebuia să-l aducă în fața generalului, 

însă el a refuzat spunându-i : ‘‘Nu-mi deranja cerculile‘‘, făcând 

referire la diagrama la care lucra. Ultima sa dorință a fost ca 

mormântul să-i fie împodobit cu o pictură ce reprezintă un cilindru 

circumscris unei sfere. 

În lucrarea lui Plutarh ‗‘Viețile paralele ale oamenilor 

iluștrii‘‘ scrie că Arhimede a fost rudă cu împăratul Hiero al II-lea al 

Siracuzei. În rest, multe bibliografii ale lui Arhimede au fost pierdute de-a lungul timpului. 

 

Descoperiri și invenții. Coroana de aur 

 Vitrivius povestea cum regelui  Hieron II din Siracuza i s-a făcut o coroană, iar acesta dorea 

să afle dacă este făcută din aur pur. În acea vreme , unicul mod de a măsura densitatea unui obiect 

era să-l topești și să-l modelezi într-o formă regulată,  însă regele a refuzat această metodă. În cele 

din urmă, Arhimede găsește răspunsul la această enigmă când,  vrând să-și facă baie, scufundându-

se  în cadă,  a observat cum o parte din apă se varsă. Reușește astfel să calculeze densitatea 

coroanei, descoperă că ea nu este făcută din aur pur, iar hoțul primește o pedeapsă pe măsură. 

          

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Archimedes_water_balance.gif
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEwOymzI_UAhVMPhQKHX57BnEQjRwIBw&url=http://www.descopera.ro/stiinta/4044257-ziua-einstein-ultimul-mare-geniu-si-viitorul-fizicii&psig=AFQjCNH3XSL1aWnO1hrIAvYr4ZZTYumVYw&ust=1495958034015726
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Contribuțiile lui Arhimede în domeniul tehnologiei 

 Gheara lui Arhimede era o armă folosită împotriva vaselor romane, în timpul asediului din 

Siracuza(214-212 î.Hr.). Formată dintr-un braț precum cel al unei macara, de care erau suspendate 

cârlige,  putea zdruncina fiecare 

navă. 

 Șurubul lui Arhimede este 

un mecanism folosit la 

transportarea apei de la un nivel la 

altul. Conform spuselor unui istoric 

grec, numit Athenaeus din 

Naucratis, Arhimede ar fi inovat 

acest șurub din satisfacerea nevoilor 

orașului Siracuza. Regele Hieron II 

i-a ordonat lui Arhimede 

construirea unei corăbii uriașe, 

numită Syracusia, care se spune că 

ar fi fost cea mai mare corabie 

construită în antichitatea clasică. 

Șurubul este format dintr-o lamă   

rotativă în interiorul unui cilindru. 

Acest șurub este utilizat și astăzi 

pentru pomparea lichidelor sau 

solidelor granulate. 

Opere 

 ,,Cvadratura parabolei,, 

demonstrează că suprafața unui segment al unei parabole reprezintă 4/3 din suprafața triunghiului 

care are aceeași bază și greutate ca acel segment. 

∑ 

În lucrarea ,,Calculul firelor de nisip,, Arhimede a estimat dimensiunile 

universului și a găsit o metodă de a lucra cu numere mari. El a constituit un 

sistem de calcul în care folosea puteri ale lui 100 de milioane.În concluzie 

numărul de fire de nisip pentru a umple întregul univers este de 8×10
63  . 

 În tratatul adresat lui Dositheos, Arhimede demonstrează că raportul 

dintre volumul unei sfere și cel al cilindrului este egal cu raportul dintre 

suprafața sferei și suprafața cilindrului, având valoarea de 2/3. De aceea 

Arhimede are pe mormântul său sculptat o sferă cu un cilindru circumscris. 

 

Problema bovinelor 

A fost descoperită în anul 1773 de către Gtthold Ephraim Lessing într-un manuscris grec. Îi era 

adresat lui Eratostene și matematicienilor din Alexandria,  provocându-i să calculeze numărul 

bovinelor din Cireada Soarelui, prin efecturea simultană a mai multor ecuații diofantice. 

 A. Amthor a fost cel care a rezolvat această problemă în 1880, iar răspunsul este, 

aproximativ, 7.760271×10
206544   .

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Athenaeus_din_Naucratis&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Athenaeus_din_Naucratis&action=edit&redlink=1
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Moștenirea 

 În onoarea lui, există un munte de pe lună 

care-i poartă numele. Asteroidul 3600 Archimedes 

îi poartă numele. Medalia Fields conține un portret 

al lui Arhimede împreună cu demonstrația lui 

despre raportul dintre o sferă și un cilindru.Inserția 

deasupra capului său se traduce prin sintagma : 

,,Ridică-te deasupra ta și înțelege lumea.‖ 

 

 

 

Bibliografie 

https://www.google.ro/search?q=arhimede&source
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http://www.scientia.ro/biografii/41-biografii-fizica/1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-

antice.html/ 

https://www.google.ro/search?q=arhimede&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKE

wia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB&biw=1366&bih=673&dpr=1 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2Fsearch%3Fq%3Darhimede%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26sqi%3D2%26ved%3D0ahUKEwia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB%26biw%3D1366%26bih%3D673%26dpr%3D1&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2Fsearch%3Fq%3Darhimede%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26sqi%3D2%26ved%3D0ahUKEwia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB%26biw%3D1366%26bih%3D673%26dpr%3D1&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2Fsearch%3Fq%3Darhimede%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26sqi%3D2%26ved%3D0ahUKEwia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB%26biw%3D1366%26bih%3D673%26dpr%3D1&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientia.ro%2Fbiografii%2F41-biografii-fizica%2F1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html%2F&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientia.ro%2Fbiografii%2F41-biografii-fizica%2F1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html%2F&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2Fsearch%3Fq%3Darhimede%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26sqi%3D2%26ved%3D0ahUKEwia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB%26biw%3D1366%26bih%3D673%26dpr%3D1&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2Fsearch%3Fq%3Darhimede%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26sqi%3D2%26ved%3D0ahUKEwia-oWz5JXUAhVlJ5oKHT6cCe8Q_AUIBigB%26biw%3D1366%26bih%3D673%26dpr%3D1&h=ATMxxKFzZ5ACcm8DpdHx8M24I2nE31qj0sXS5784Ih_79uxWQ4GNmlR8hA73hat62f77ClqVG-vQQ5aWAHBFIR_jHXVmfVeM-ucqbAVKnjqmhom7qSw-1ShuH37wkF7y453ltfesJ8LvmQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientia.ro%2Fbiografii%2F41-biografii-fizica%2F1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html%2F&h=ATPHz4xAXU6goxEJdZG5Ym2tv5VgO5wXW4yrwm-zDFIhQnNnRoiaXWz8Q7NB7Nef3UCG1r0LGorwek9ydH3wMh5FFbp5B3Z-H9PRMrpzG-pjUAORWcvdIwfP8tLkpw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientia.ro%2Fbiografii%2F41-biografii-fizica%2F1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html%2F&h=ATPHz4xAXU6goxEJdZG5Ym2tv5VgO5wXW4yrwm-zDFIhQnNnRoiaXWz8Q7NB7Nef3UCG1r0LGorwek9ydH3wMh5FFbp5B3Z-H9PRMrpzG-pjUAORWcvdIwfP8tLkpw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientia.ro%2Fbiografii%2F41-biografii-fizica%2F1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html%2F&h=ATPHz4xAXU6goxEJdZG5Ym2tv5VgO5wXW4yrwm-zDFIhQnNnRoiaXWz8Q7NB7Nef3UCG1r0LGorwek9ydH3wMh5FFbp5B3Z-H9PRMrpzG-pjUAORWcvdIwfP8tLkpw&s=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Archimedes_sphere_and_cylinder.svg
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Asupra unei probleme de admitere la A.C. 
 

Heghea Mihai  

Lic. ,,Regina Maria” Dorohoi,  

Prof. Îndrumător: Hură Gabriel 

 

În vederea pregătirii pentru admiterea la facultate am găsit propusă spre rezolvare următoarea 

problemă:  

Dacă x, y, z     cu proprietatea:
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
, să se arate că:  

 

      
 

      
 

      
 

                   n  ℕ( C ) 

Soluție: 

Pentru a folosi material studiată în clasa a XII-a, în rezolvarea exercițiului aleg : 

       ,    ,         . Existădeci un polinom                [ ]    ;cu 

          ; radacini ale lui .  Scriind relațiilelui Viète pentru polinomul  , avem: 
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 Din ipoteză: 
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     ⇔coeficienții polinomului   sunt în progresie geometrică, deci: 

                     (             )   (   )(     )      . 

Din  
(   )(     )  
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Înlocuind în ambii membri ai relației ( C ), obținem: 
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Din (α) si (β)  
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Asupra unor probleme date la examenul de titularizare 

2016 
 

Dragomir Ioneta, Silion Teodora 

Liceul Tehnologic Special nr 3, Bucureşti 

Prof. coordonator: Voiculescu Carmen-Elena 

 

   În demersul important în care suntem angrenaţi- pregătirea pentru examenul de maturitate, 

examenul de bacalaureat- am primit cu entuziasm provocarea făcută de către domna profesoară de 

matematică , care ne-a prezentat subiectul care s-a dat în 2016 la titularizarea profesorilor de 

matematică. Mirarea noastră a fost mare, văzând că subiectele ne erau mai mult decat accesibile. Şi 

iată-ne pornind la drum. 

Subiectul I 

1. Se consideră x₁ şi x₂ soluţiile ecuaţiei  x²-2(m+1)x+m+1=0, unde m este număr real. 

a) Pentru m=0,rezolvaţi ecuaţia. 

b) Determinaţi numerele reale m pentru care o soluţie a ecuaţiei este dublul celeilalte 

soluţii. 

c) Determinaţi valorile reale ale lui m pentru care x₁²+ x₂²- x₁ x₂( x₁ + x₂)˃0. 

2. Se consideră un triunghi ABC cu AB=AC şi AD ⊥ BC, D  .(BC). Prin punctual M  (BD), 

se construieşte o paralelă la  AD, care intersectează dreptele  AB şi AC în punctele N, 

respectiv P. 

a) Arătaţi că punctual C este simetricul punctului B faţă de punctul D. 

b) Demonstraţi că triunghiul ANP este isoscel. 

c) Demonstraţi că NM+PM=2AD. 

 

Subiectul II 

1. Se consideră matricea A(x)=
     

   
     

 , unde x este număr real. 

a) Arătaţi că  det(A(0)+A(1)+I₃)=3. 

b) Demonstraţi că A(x)A(y)=A(x+y-2xy),pentru orice numere reale x şi y. 

c) Determinaţi numerele reale x pentru care det(A²(x)-(1-x)A(x)+ I₃)=0. 

2. Se consideră funcţia  f:R→R, f(x)=√       . 

 

a) Arătaţi că f`(x)=
    

√      
 , x număr real. 

b) Demonstraţi că       (
 ( )

 
)   =

 

√ 
. 

c) Demonstraţi că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de 

ecuaţii x=0 şi x=1 are aria mai mare sau egală cu 
√ 

 
 

   Menţionăm că , aşa cum prevăd programele de gimnaziu şi liceu, problemele  de mai sus pot fi 

rezolvate folosind cunoştinţe de clasa a VII a,a VIII a şi a XI a. 
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Subiect I 

1. a) înlocuind m=0, obţinem ecuaţia echivalentă : x²-2x+1=0 , cu soluţiile reale egale 

x₁=x₂=1. 

b) la relaţiile lui Viete adăugăm  x₁=2 x₂ şi obţinem m=-1 sau m=1/8. 

c) folosind relaţiile lui Viete, obţinem  2m(m+1)˃0 şi rezolvând inecuaţia se gseşte m (-

    ]  (   ) . 

    2.    a)        isoscel,  AD⊥BC   AD înălţime, deci  AD mediană     D este mijlocul lui BC. 

Cu alte cuvinte  punctele B,D şi C sunt coliniare-în această ordine şi BD=DC, deci C este simetricul 

lui B faţă de D. 

         b) se folosesc teoremele de paralelism şi liniile importante în triunghi isoscel , rezultând-din 

tranzitivitatea relaţiei de congruenţă- triunghiul ANP isoscel.  

        c) folosim teorema fundamentală a asemănării şi congrueţta laturilor în triunghiurile isosceles;  

rezultă egalitatea cerută. 

Subiect II 

1. a) calculăm  A(0)+A(1)+   = 
   
   
   

  + 
   
   
   

  + 
   
   
   

  =
   
   
   

  şi 

determinantul se calculează folosind una dintre metode, obtinând  3. 

      b) se verifică prin înlocuire şi calcul. 

c) ridicarea la putere a unei matrice , înmulţirea cu scalar şi adunarea matricelor; din 

rezolvarea ecuaţiei, obţinem x=-1. 

     2.  a) se calculează derivata funcţiei f:  

f`(x)=
 

 √      
  (      )  =

    

 √      
 

          b) nedeterminarea se transformă şi se obţine valoarea cerută: 

                (
 ( )

 
)
 

 =      √
      

  

 

=      (  
    

  
)

  

    
 
    

  
 
 

 
 = 

  

 =
 

√ 
 

d) x²-x+1≥
 

 
 ( valoarea minimă a functiei de grad 2) ,deci √      ≥

√ 

 
 =˃ f(x) ≥ 

√ 

 
  . 

Integrând pe intervalul [   ], obţinem cerinţa. 
 

       Bibliografie 

1)  http://subiecte2016.edu.ro 
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Triunghiuri 

 

 Berendea Liviu Constantin 

Școala Gimazială Corbasca, Județul Bacău 

Profesor Olaru Sorina 

 

 Deși se spune că este cel mai simplu poligon despre un triunghi s-au scris cărți întregi. A 

avut și are un farmec nespus prin care a atras și atrage pe matematicienii de pretutindeni și 

dintotdeauna. Thales l-a întruchipat dintr-o umbră și un băț ca să afle înălțimea piramidei Keops, 

stârnind astfel mirarea faraonului, pe atunci învățatul învățaților. Pitagora i-a smuls o taină de care 

omenirea nu se va putea lipsi și care rămâne mereu prezentată în studiul teoretic  sau în aplicații 

practice. Cel mai simplu poligon se prezintă totuși în patru forme diferite. Triunghiul echilateral 

având toate laturile și toate unghiurile egale, este un poligon regulat. Această regularitate a formei 

evocă sentimentul de armonie, de echilibru și de frumos. Și triunghiul isocel are un farmec deosebit, 

care emană din simetria lui față de înălțime.A fost folosit adesea ca figură de ornament pe vasele 

antice grecești unde un șir de triunghiuri negre, cu vârfurile în sus, se întrepătrund  cu un al doilea 

șir de triunghiuri isoscele albe, cu vîrfurile în jos, într-o repetare a elementului de simetrie. În 

adevăr, dacă ne-am închipiu că înălțimea ar fi o oglindă, o jumătate de triunghi s-ar reflecta tocmai 

în cealaltă. Meritul geometriei este că poate exprima, printr-o noțiune precisă, ca aceea de simetrie, 

una dintre tainele frumuseții.Despre triunghiul dreptunghic maiestos prin canonul care obligă un 

pătrat -cel construit pe ipotenuză-să nu fie nici mai mare, nici mai mic decât suma pătratelor care au 

catetele drept laturi, se vor afla multe proprietăți în decursul anilor de școală. El va fi ca un tovarăș 

nedespărțit de toți acei  ce se vor hotărâ să devină constructori oriunde și în orice domeniu. A mai 

rămas triunghiul oarecare, banalul triunghi oarecare, care din modestie numai nu-și țipă calitățile, 

deși are o mulțime. De pildă , că prin vârfurile lui trece un cerc și numai unul, iar, cu laturile lui, el 

atinge un alt cerc, protejându-l. 

 Însă  triunghiurile dreptunghice pitagoreice au găsit o frumoasă aplicație în domeniul 

triunghiurilor oarecare. Se numesc triunghiuri raționale  sau heroniene acele triunghiuri care au 

toate trei laturi exprimate prin numere întregi, iar aria lor este dată printr-un număr rațional. 

Denumirea a fost legată de numele matematicianului grec Heron din Alexandria. El fiind primul 

care a arătat cum a obținut un triunghi cu laturile de 13, 14 și 15, având înălțimea rațională de 12 și 

aria 84, prin alăturarea a două triunghuri pitagoreice ce aveau o catetă comună egală cu 12.Aceste 

triunghiuri aveau laturile : 9, 12, 15 și 5, 12, 13. Procedeul folosit de Heron a fost generalizat și de 

aceea triunghiurile care se obțin prin alăturarea a două triunghiuri pitagoreice cu o catetă comună au 

căpătat numele sau. Studiul lor pasionează pe numeroși geometrici și fac obiectul multor recreații 

matematice. De pildă , a fost descoperit astfel un triunghi rațional având nu numai o înălțime, ci 

toate trei laturi raționale! 

 Altfel spus privind figura așa de simplă a unui triunghi , nimic nu-l face pe neștiutor să 

bănuiască cât de multe proprietăți are el. 

Bibliografia: 

Triunghiuri, triunghiuri și iar triunghiuri   - Florica T. Câmpan  Editura Ion Creangă, București 

1974 

Printre linii și suprefețe –Foltica T. Câmpan  Editura Ion Creagă , București  1973 
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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". 

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. 

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

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 
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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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Biografie Gheorghe Țițeica 

 

Cărbunaru Cristina 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

Prof. Coord. Niță Viorica 

 

 Gheorghe Țițeica este primul matematician român care a plublicat un mare număr de lucrări 

științifice, iar valoarea acestor lucrări, recunoscută în toată lumea constituie o cinste ce se răsfrânge 

asupra țării noastre. 

 Gheorghe Țițeica s-a născut la Turnu-Severin, la 4 octombrie 1873. Tatăl său a fost fochist 

pe vapoarele dunărene și a murit de timpuriu. Pentru meritele sale și prin dorința puternică de a 

studia, manifestată încă din primii ani de școală, tânărul Țițeica reușește să obțină o bursă. El a 

urmat liceul din Craiova, unde s-a distins la toate obiectivele. Cu mintea sa larg cuprinzătoare, el se 

manifestă în toate activitățile culturale, îndemnându-și colegii să colaboreze la ―Revista Școalei‖.  

La această publicație, elevul Țițeica redactează rubrica matematică. În timpul scurt cât a durat 

revista, el publica douăzeci de probleme, la care primește soluții pe care tot el le redactează. Din 

punct de vedere al istoricului revistelor matematice, după revista ―Recreații Științifice‖ din Iași, 

care a apărut între anii 1883-1889, aceata este a doua publicație românească cuprinzând chestiuni de 

matematici. Totodată Țițeica colaborează la revistă prin studii literare și  filosofice. Aceste 

preocupări le-a avut Țițeica în tot cursul vieții sale fiind totodata și un iubitor de muzică. 

 După ce a absolvit liceul, Țițeica vine în București. El obține prin concurs o bursă și poate 

să urmeze astfel matematicile. La universitate are profesori pe Spiru Haret, pe David Emanuel, pe 

Constantin Gogu. În 1895 Țițeica își ia licența și este numit profesor la seminarul Nifon. Curând 

însă, el a fost numit în învățământul superior. Pregătirea temeinică și puterea sa de muncă îi 

confereau acest drept. Pe atunci nu se putea obține o calificare pentru învățământul superior, decât 

într-un centru universitar din Occident. Țițeica izbutește să plece la Paris, din economiile făcute cu 

greu din salariul său. 

 După un concurs, la care cu mare greutate era admis un străin, Țițeica rămâne să studieze la 

cea mai vestită universitate din lume, de atunci, el își reface în primul rând licența, fiind clasificat 

primul. În tot timpul cât a stat la Paris, a studiat neîncetat, împărțindu-se aproape exclusiv între 

cursuri și biblioteci. 

 Pentru autoritatea pe care i-o dădea pregătirea științifică, puterea de muncă șă judecata sa 

dreaptă, i-au fost încredințate  mai multe posturi de răspundere: decan al facultății de științe, 

președinte al Societății de Științe, vice președinte al Societății Politehnice, membru, apoi Președinte 

al Consiliului Permanent pe atunci cel mai înalt for al Ministerului Instrucțiunii Publice.  Țițeica 

judeca cu asprime superficialitatea și incorectitudinea, încuraja numai sforțările meritorii, nu 

pierdea nicio ocazie de a mustra pe cei ce nu aveau simțul datoriei și al ordinei, de aceea este uriaș 

rolul său de educator, atât la catedră cât și la Gazeta Matematică. 

 Înaitea lui Țițeica și alți români publicaseră lucrări remarcabile în periodicele din Occident. 

Întorși în țară însă ei nu ai mai continuat aceste lucrări, sub cuvânt că la noi nu sunt condiții 

prielnice pentru aceasta. De obicei doctoratul  era sfârșitul preocupărilor științifice, un titlu necesar 

pentru ocuparea unei funcții superioare. Țițeica a rupt această tradiție, continuându-i lucrările în țară 
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și ajungând unul dintre cei mai geometri ai lumii. La congresele internaționale de matematici 

Țițeica a fost ales președinte al secției de geometrie. El a fost invitat la universitățile din Roma, 

Bruxelles și de câteva ori la Paris să țină cursuri. Cărțile sale se bucură de o deosebită prețuire și au 

avut o mare circulație. În tratatele de specialitate, nu numai că sunt înscrise rezultatele date de 

Țițeica, dar autorii considerau o cinste ca anumite capitole să fie redactate în întregime de Țițeica. 

 Întors în țară, Țițeica este numit în 1900, la Universitatea din București, ca profesor la 

catedrala de geometrie, la care a funcționat aproape 40 de ani, trecând prin toate gradele (suplinitor, 

agregat, definitiv), deși obiceiul era ca numirea să se facă direct cu titlul definitiv cu puțină 

stăruință, dar Țițeica a vrut să arate prin exemplul său personal că legea trebuie respectată. Începând 

din 1928 Țițeica a funcționat și la Politehnica din București, ca profesor de analiză. 

 În anul întâi Țițeica preda geometria analitică al cărui curs îl reînnoia în fiecare an, privindu-

l de fiecare dată sub alt aspect. În anul trei, la cursul de geometrie superioara, el preda de fiecare 

dată, câte un capitol de geometrie diferențială, făcând accesibile problemele cele mai delicate, prin 

puterea sa de expunere. Acest curs era frecventat și de absolvenți, de profesori din învățământul 

secundar, de ingineri, încât sala ―Spiru Haret‖ era întotdeauna plină. Din 1913, urmând lui Spiru 

Haret, este membru al Academiei iar din 1929, secretar general. În cadrul activității sale la 

Academie el inițiază o serie de monografii științifice. 

 Lecțiile lui Țițeica erau de o desăvârșită artă a pedagogiei. La începutul fiecărei ore de curs 

el recapitula ideile principale ale lecției anterioare, lecția predată are completă și se încheia cu o 

privire generală, expunerea era logică, clară, precisă, în stil foarte îngrijit fără să se folosească de 

nicio notiță, rezultatele importante erau subliniate prin variația intonației. Toate calculele se 

sprijineau pe o puternică intuiție geometrică. El își ținea întotdeauna cursul la nivelul de înțelegere 

al studenților și punea suflet în predare, atâta caldă convingere în tot ceea ce expunea încât lecția lui 

te cucerea de la început, te determina să-l urmărești cu viu interes până la sârșit și să pleci de la curs 

cu lecția învățată. 

 Țițeica era deosebit de pretențios față de el însuși, nu întârzia niciodată la curs sau la 

examene, își respecta integral cuvântul dat. Dotat cu o minte clară și o intuiție puternică, Țițeica era 

un exemplu de ceea ce poate aduce munca disciplinată, prin eforturile permanent depuse, în 

ridicarea continuă a nivelului muncii creatoare. Țițeica își pregătea minuțios toate lecțiile pe care le 

redacta ordonat în caiete sistematizate. Lucrările sale științifice le studia sub toate aspectele înaite 

de a le publica. Toată viața Țițeica este un exemplu de corectitudine și moralitate. 

A decedat la 5 februarie 1939, în vârsta de 65 de ani, în plină activitate. 

 

 

Bibliografie:  
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http://ro.wikipedia.org/wiki/ 
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Căutând un numitor comun 
 

Nistor Bianca 

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă 

Profesor Ziman Lăcrimioara 
 

De-a lungul timpului, oamenii au interpretat matematica în diverse moduri. 

Unii au considerat-o ştiinţă, alţii nu, dar toţi au fost impresionaţi de acest univers fascinant pe care 

puţini reuşesc să-l cunoască cu adevărat. 

Matematicieni celebri şi oameni de ştiinţă şi-au spus părerea lor despre matematică : 

„Matematica este arta de a da același nume unor lucruri diferite‖ (Poincaré), „este o știință a 

analogiilor‖ (Banach), „este un triumf al metaforei‖.(Solomon Marcus) 

„Matematica este ştiința care studiază mărimile, relațiile cantitative și formele spațiale, ce pot fi 

calculate și măsurate.‖ 

„Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.‖ (Galileo Galilei) 

Matematica nu este doar un domeniu abstract, ci are aplicabilitate practică, în viaţa de zi cu zi.  

„Nu există nici un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească 

cândva aplicabil la fenomenele lumii reale.‖(N.I. Lobacevski) 

 Aparent disjuncte, matematica şi arta se întrepătrund în cele mai nebănuite moduri, dând 

naştere unor capodopere. 

Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane. Pe cât de dificil de 

definit, pe atât de dificil de evaluat.Având în vedere faptul că fiecare artist își alege singur regulile 

și parametrii de lucru, se poate spune, totuși, că arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de 

reguli pentru folosirea acestui mediu și a unui set de valori ce determină ce anume merită a fi 

exprimat prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o senzație sau o trăire în modul cel 

mai eficient posibil pentru acel mediu. Prin modul său de manifestare, arta poate fi considerată și ca 

o formă de cunoaștere (cunoașterea artistică) 

De la iluminism încoace prin artă se înțeleg mai ales formele așa-numitelor arte frumoase: 

 Arta plastică cu genurile clasice pictură și grafică, sculptură, arhitectură și o multitudine de 

alte genuri secundare, precum din secolul al XIX-lea, arta aplicată ca gen apropiat 

meșteșugului artistic; 

 Arta dramatică cu diviziile principale teatru, dans/coreografie și cinematografie; 

 Muzica cu diviziile principale muzică vocală și muzică instrumentală; 

 Literatura cu grupările epică, dramaturgie și lirică. 

Arhitectura este o artă specifică spațiului căci construiește în spațiu diferite volume. Ea nu a 

fost de la inceput o artă, ci  a devenit, căci primii oameni care au avut ideea să-și sape un adăpost 

sub pământ sau să-și construiască o colibă nu s-au gândit să creeze o opera artistică. Abia mai 

târziu, privind acele construcții  ale sale, omul  a căutat să le facă în așa fel ca ele să fie plăcute la 

vedere și, astfel, arhitectura a devenit și o artă, alături de o meserie, aceea de a construi ceva care 

are un scop utilitar. Marele arhitect francez de origine elvețiană Le Corbussier (1887 -1965) afirmă 

că "arhitectura este o artă, un fenomen emoțional, în afara problemelor de construcție și dincolo de 

ele". 

Admiram și azi, dar totodată ne înfioară piramidele egiptene, care prin masivitatea lor 

indestructibilă, înfruntă mileniile. Înfățișarea lor vorbește despre geometrie și totuși nu vom ști 
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niciodată cum a fost posibilă construirea lor fiindcă în nici o scriere rămasă de atunci nu se 

pomenește nimic despre această realizare. Când a fost înalțată marea piramidă a lui Keops, ea era 

cel mai înalt monument de pe pământ și a fost considerată ca una dintre cele 7 minuni ale lumii : 

este ca un munte înalt de 150 m care se zărește de la o depărtare de 40 km ! Această piramidă are ca 

bază un pătrat, iar fețele sale laterale sunt triunghiuri isoscele. 

Din scrierile rămase de la Herodot se știe că impresia de armonie și măreție pe care o împrăștie în 

jurul ei nu este întâmplătoare, ci a fost calculată cu precizie. Anume, el a arătat că a aflat de la 

arhitecții egipteni, care pe acea vreme erau, și preoți, că piramida lui Kheops a fost construită în așa 

fel ca aria triunghiului isoscel care formează o față laterală să fie egală cu aria pătratului care ar 
avea ca latură înălțimea piramidei. 

Romanii, care nu au excelat prin talente matematice, au introdus un element geometric în 

arhitectura lor, anume bolta în formă de jumătate de sferă și arcul în plin centru, adică format dintr-

un semicerc. 

Celebrele  arcuri de triumf prin care romanii cinsteau pe generalii ce se întorceau la roma incărcați 

de glorie și succese au o formă geometrică precisă, plină de armonie și eleganță. Arcul de triumf 

este format mai întâi din suprafața laterală a unei jumătăți de cilindru circular drept și apoi din 

volumele paralelipipedice pe care se sprijină suprafața cilindrică, acestea fiind împodobite cu 

coloane de obicei corintice, și cu diferite sculpturi. 

Un alt monument roman, tot de formă geometrică, anume un trunchi de con înalt de 44 de metri la 

care se adaugă și altele ale căror dimensiuni au fost calculate astfel încât să asigure stabilitatea 

caloanei și estetica ei, este Columna lui Traian, de o mare însemnatate şi pentru poporul român. 

Arhitectura romană a realizat unul dintre cele mai impunătoare amfiteatre din lume: Colosseumul 

din Roma, cu o capacitate de vreo 80.000 de locuri. Arena este în formă de elipsă, cu axa mare de 

200 metri și axa mică de 167 metri, iar zidul are de jur imprejur, forma unui cilindru și este compus 

din 4 etaje toate formate din arcade. Fiecare etaj este construit în alt stil adică doric, ionic, corintic. 

„Trăită nu numai ca o tehnica de lucru, ci și ca o lume de idei, matematica este, ca și poezia, 

 un mod de a vedea lumea. Iar poetului care aspira la expresia relaţiei sale cu lumea, nimic din 

această lume nu-i poate fi străin şi, cu atât mai mult, nu-i poate fi straină matematica, unde lupta de 

a spune cât mai mult în cât mai puțin este aceeași ca și în poezie.‖ 
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Gheorghe Țițeica  

04.02.1873- 05.02.1939 

 (Biografie) 

 

Cenac Alin  

Şcoala Gimnazială „Alexandru Depărăţeanu” Roşiorii de Vede  

Profesor îndrumător: Rotaru Carmen    

  

           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. 

          După ce a absolvit liceul, Ţiţeica vine în Bucureşti. El obţine prin concurs o bursă şi poate să 

urmeze astfel  matematicile. La universitate are profesori pe Spiru Haret, pe David Emanuel, pe 

Constantin Gogu. În 1895 Ţiţeica îşi ia licenţa şi este numit profesor la seminarul Nifon. Curând 

însă, el a fost numit în învăţământul superior. Pregătirea temeinică şi puterea sa de muncă îi 

confereau acest drept. Pe atunci nu se putea obţine o calificare pentru învăţământul superior, decât 

într-un centru universitar din Occident.  

        Ţiţeica izbuteşte să plece la Paris, din economiile făcute cu greu din salariul său. A făcut 

studiile superioare la Universitatea din Bucureşti şi la Şcoala Normală Superioară din Paris, luându-

şi doctoratul la Universitatea pariziană ―Sorbona‖. 

    Începând cu anul 1895, rezultatele cercetărilor sale apar publicate în „Gazeta Matematică‖. 

Urmează o serie de rezultate publicate în 50 de articole doar în Comptes Rendus de l‟Académie de 

Sciences de Paris, teza sa de doctorat publicată în Analele Şcolii Normale Superioare din Paris şi 

alte cca 100 în Buletine de matematici în ţară şi străinătate. Lecţiile pe care le-a ţinut la Sorbona în 

1926, publicate în fascicola XLVII a publicaţiei Mémorial des Sciences Mathématiques, apar şi ele 

recenzate în Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (unde găsim referate ale tuturor 

lucrărilor lui Ţiţeica publicate în Franţa). Începând cu anul 1931, toate lucrările îi vor fi recenzate în 

Zentralblatt für Mathematik. Celebrele reviste germane de referate vor lua în considerare şi articole 

ale lui Gheorghe Ţiţeica publicate în ţară. În total, „Istoria matematicii în România‖ consemnează 

cca 400 de lucrări de matematică, tehnică, cultură, care îl au ca autor pe Gheorghe Ţiţeica. Tot ca 

manifestare a pasiunii şi a geniului matematic, marcăm şi activitatea lui Gheorghe Ţiţeica la 

„Societatea amicii ştiinţelor matematice‖, care luase fiinţă în 1894, preşedinte fiind Constantin 

Gogu, vicepreşedinte Spiru Haret, ambii profesori ai lui Ţiţeica. Societatea publica un buletin 

ştiinţific, a cărui îngrijire i-a fost atribuită lui Gheorghe Ţiţeica, încă student la acel moment.  



41 

 

Geniul matematic al lui Gheorghe Ţiţeica s-a manifestat în special în geometrie. Aşa cum spune 

Botez Şt. Mihail, „îndreptarea sa către geometrie trebuie căutată mai degrabă în structura sa 

sufletească decât în vreo influenţă străină‖. Autorul îl citează pe Gheorghe Ţiţeica cu ceea ce 

exprima acesta într-o cuvântare în 1935: „Născută […] în acelaşi timp cu arta grecească, 

matematica a păstrat în ţesătura ei, în structura ei intimă, o oarecare afinitate cu arta. E aceeaşi 

armonie a geometriei lui Euclid ca şi în templele antice. E aceeaşi linişte, acelaşi echilibru în 

demonstrarea unei teoreme ca în coloanele admirabile de pe Acropole‖. 

        A fost profesor la Universitatea din Bucureşti şi la Şcoala Politehnică. A fost membru al 

Academiei Române, vicepreşedinte şi secretar general al ei; de asemenea, a fost membru al Societas  

Scientiarum Varsoviensis, la Société de Sciences de Liège, membru corespondent al Academiei de 

Ştiinţe din Maryland şi  doctor honoris causa al Universităţii din Varşovia. 

       A adus contribuții de seamă în geometria diferențială afină,unde a descoperit suprafețele(în 

1906)și curbele (în 1911),care la propunerea lui G Loria(1862-1954)-îi poartă numele ;în opera 

sa,teoria rețelelor și a congruențelor ocupă un loc în frunte.O bogată activitate a desfășurat la 

"Gazeta matematică", chiar de la apariția acesteia(1895),cu articole,note,probleme. Este autor al 

unor apreciate culegeri de probleme de geometrie sintetică(apărută în mai multe ediții,prima din 

1901),de geometrie analitică(partea 1,1939;partea a 2-a,1944-revăzută de N.Boțea(1908-1970) și,în 

colaborare,al unui Vocabular matematic(1923) 

         Împreună cu G.G.Longinescu(1869-1939) a înfințat(în1905) revista " Natura". A împletit 

activitatea didactică cu cea de cercetare, pentru care a avut o adevărată chemare. A definit o nouă 

clasă de suprafeţe şi o nouă clasă de curbe, cunoscute azi sub numele de „curbele Ţiţeica―, 

„suprafeţele Ţiţeica―. Este considerat fondatorul geometriei diferenţiale centroafine. Un profesor de 

excepţie, care a scris multe cărţi de referinţă în geometrie. Iată doar câteva: „Geometrie superioară. 

Suprafeţe riglate―, 1931, „Geometria diferenţială proiectivă a reţelelor―, 1924, „Un pedagog 

înnăscut―.  

         Prodigioasa activitate a acestui ilustru matematician cuprinde 300 de lucrări matematice sau 

de popularizare a științei. 

   Cu o solidă cultură generală, cu un orizont larg de cunoştinţe în multe ramuri ale ştiinţei, 

Gheorghe Ţiţeica se manifestă cu competenţă în multe domenii peste frontierele matematicii. 

Încercăm o ordine în prezentarea faptelor care-l prezintă pe multidisciplinarul şi umanistul Ţiţeica. 

Dintre cele 77 de articole scrise de Ţiţeica, enumăr câteva titluri, ilustrative pentru aria largă de 

competenţe ale savantului matematician şi preocuparea pentru educaţia unui public larg:: Fabricarea 

unei umbrele, Iuţeala luminii, Teoria moleculară a materiei, Astronomia şi pictura, O excursie pe 

suprafaţa lunii, Igiena publică, Constantinopol, Inginerul Eiffel, Ştiinţa şi ingineria.  

  În „Gazeta Matematică‖, Ţiţeica dezvoltă nu doar probleme de matematici, dar şi teme de 

istoria ştiinţei sau recenzii ale cărţilor unor autori de seamă, precum N. Wiener, E. Cartan, E. 

Picard. În cuvântările sale, face „admirabile lecţii de morală, de care participanţii îşi vor aduce 

mereu aminte, pentru că în aceste clipe sufletul său se dăruieşte ascultătorilor şi îi face să vibreze 

sub impulsul energic al minţii sale‖.. Şi profesorul N. Ciorănescu ne lasă scris: „De la tribuna 

„Caselor Naţionale‖ ca de pe un adevărat amvon a pledat timp de 20 de ani, cu o râvnă de apostol, o 

învăţătură simplă, ce se adresa direct minţii şi inimii, prin exemple luate din viaţa de toate zilele‖.  

Activitatea la Academia Română a lui Gheorghe Ţiţeica aduce nenumărate exemple pentru 

munca sa de om cu înaltă cultură şi în afara domeniului matematicilor. Aici, lucrări din cele mai 

diverse domenii, precum civilizaţie engleză, inginerie, armată, care erau propuse pentru acordarea 

unor premii, sunt analizate de multivalentul academician-matematician, care întocmeşte referatele 

cu toată rigurozitatea.  

Discursul lui Gheorghe Ţiţeica de recepţie în Academia Română, ţinut la 16/29 mai 1914, s-a 

intitulat „Din viaţa şi activitatea lui Spiru Haret‖; era un lucru de aşteptat, căci Spiru Haret fusese 

profesorul care-l impresionase cel mai mult, prin sobrietate şi modestie şi care-i va fi mereu un 
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model de viaţă. Şi în Analele Academiei Române din 1938, Gheorghe Ţiţeica publică articolul „În 

amintirea lui Spiru Haret‖.  

Şi iar, dincolo de matematici, Gheorghe Ţiţeica rosteşte la 22 mai 1933 în Academia Română 

răspunsul la discursul de recepţie prezentat de George Enescu, „Despre Iacob Negruzzi şi intrarea 

muzicii în Academia Română‖. Era iarăşi un lucru firesc pentru Gheorghe Ţiţeica, căci muzica şi 

vioara sa îl însoţiseră toată viaţa, încă din prima copilărie. 

       Gheorghe Țițeica, omul, viața,opera sa, se constituie printre cele mai mari valori ale 

matematicii  și ale culturii din țara noastră.  

       Creația sa a fost înscrisă în istoria matematicii mondiale, personalitatea sa a avut recunoașterea 

unor corifei ai științei de la vremea sa, a avut discipoli in școala românească de matematică, dar 

trezește și interesul cercetătorilor din zilele noastre. 

        Există articole și cărți întregi care cuprind date de viață și modul în care Gheorghe Țițeica a 

cucerit everestul științei geometrice. 

       Geniul matematic al lui Gheorghe Țițeica s-a manifestat în special în geometrie. 
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Coliniaritate – Teorema lui Menelau  
 

Ion Alissa, Borfalău Valentin 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bicaz,  

Profesor îndrumător: Leahu Roxana  

 

Definiţie: Trei puncte se numesc coliniare dacă sunt situate pe aceeaşi dreaptă. 

 

Teoremă: Fie ABC un triunghi şi M, N, P trei puncte astfel încât MBC, NAC, PAB. 

Dacă punctele M, N, P sunt coliniare, atunci are loc egalitatea: 
1

PB

PA

NA

NC

MC

MB


 

Demonstraţie: 

                                             

Considerăm proiecţiile vârfurilor triunghiului ABC pe dreapta MN. 

A‘ = 
AprMN , B‘ = 

BprMN , C‘ = 
CprMN  

Avem astfel BB‘ || CC‘  ΔMBB'ΔMCC'   BB'

CC'

MB'

MC'

MB

MC


 CC'

BB'

MC

MB


(1) 

CC‘ ||AA‘  ΔNAA'ΔNCC'  AA'

CC'

NA'

NC'

NA

NC


 AA'

CC'

NA

NC


(2) 

AA‘ || BB‘  ΔPBB'ΔPAA'  BB'

AA'

PB'

PA'

PB

PA


 BB'

AA'

PB

PA


(3) 

Înmulţim relaţiile (1), (2), (3) şi obţinem  
1

PB

PA

NA

NC

MC

MB


. 

 

Teorema reciprocă a lui Menelau: Fie ABC un triunghi şi M, N, P trei puncte astfel încât 

MBC, NAC, PAB.  Dacă 
1

PB

PA

NA

NC

MC

MB


atunci punctele M, N, P sunt coliniare. 

Demonstraţie: 

 

Considerăm P[AB] şi N[AC]. Dreapta PN intersectează dreapta BC în Q. Aplicăm 

teorema lui Menelau pentru triunghiul ABC şi punctele P, N, Q şi obţinem: 

1
PB

PA

NA

NC

QC

QB


(1) 
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Dar din ipoteză avem că 
1

PB

PA

NA

NC

MC

MB


(2) 

Din relaţiile (1) şi (2), obţinem MC

MB

QC

QB


M = Q, deci punctele M, N, P sunt coliniare. 

 

Definiţie: Patru puncta se numesc coplanare dacă se află în acelaşi plan. 

 

Teorema lui Menelau în spaţiu: Patru puncte L, M, N, P ce aparţin laturilor [AB], [BC], 

[CD], [DA] ale tetraedrului ABCD sunt coplanare dacă si numai dacă 
1

PA

PD

ND

NC

MC

MB

LB

LA


. 

Demonstraţie: 

 
 Fie punctele L, M, N, P coplanare. 

Dacă LP || MN || BD, atunci relaţia este verificată din teorema lui Thales aplicată în 

triunghiurile ABD şi BCD. 

Presupunem că dreptele LP şi MN nu sunt paralele cu BD.  

Considerăm LPMNBD = {F}. 

În triunghiul ABD, pentru punctele coliniare L, P, F  aplicăm teorema lui Menelau şi avem 

1
PA

PD

FD

FB

LB

LA


(1) 

În triunghiul BDC, pentru punctele coliniare M, N, F aplicăm teorema lui Menelau şi avem 

1
FB

FD

ND

NC

MC

MB


(2) 

Înmulţind relaţiile (1) şi (2) obţinem 
1

PA

PD

ND

NC

MC

MB

LB

LA


. 

 Fie punctele L, M, N, P ce aparţin laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] ale tetraedrului 

ABCD astfel încât  
1

PA

PD

ND

NC

MC

MB

LB

LA


. 

Considerăm (LMP) CD = {N‘} şi aplicăm teorema direct şi obţinem 
1

PA

PD

DN'

CN'

MC

MB

LB

LA


. 

Folosind relaţia dată obţinem că DN

CN

DN'

CN'


adică N = N‘. 
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Aplicaţii 

 

1) Dreapta lui Gauss:  

Dacă ABCD un patrulater convex şi {M} = BCAD iar {N} = ABDC, atunci mijloacele 

diagonalelor patrulaterului şi mijlocul segmentului [MN]  sunt situate pe aceeaşi dreaptă (numită 

dreapta lui Gauss). 

 

Demonstraţie:  

Considerăm E mijlocul segmentului [AC], F mijlocul segmentului [BD] şi G mijlocul 

segmentului [MN]. 

Pentru triunghiul BNC aplicăm teorema lui Menelau şi obţinem: 
1

AN

AB

MB

MC

DC

DN


(1) 

 

 

Notăm cu B‘ mijlocul lui [NC], N‘ mijlocul lui [BC] iar mijlocul lui [BN] cu C‘. 

Cum N‘ mijlocul lui [BC] şi C‘ mijlocul lui [BN] atunci N‘C‘ linie mijlocie în triunghiul 

BNC, deci N‘C‘ || NC (2) 

F mijlocul lui [BD] şi N‘ mijlocul lui [MC] atunci FN‘ linie mijlocie în triunghiul BDC, deci 

FN‘ || DC (3). 

Din (2) şi (3) avem că F, C‘, N‘ coliniare. 

Analog arătăm că B‘, E. N‘ coliniare şi B‘, C‘, G coliniare. 

Din (1) obţinem că 

1

2

AN
2

AB

2

MB
2

MC

2

DC
2

DN




1

'

'

'

'

'

'


EB

EN

GC

GB

FN

FC


conform reciprocei 

teoremei lui Menelau în triunghiul B‘N‘C‘ obţinem că E, F, G coliniare. 

 

2) Dreapta antiortică: 

 Fie triunghiul ABC oarecare. Bisectoarea exterioară corespunzătoare vârfului A 

intersectează BC în punctul M. Analog se obţin N şi P. Atunci M, N, P coliniare (dreapta astfel 

obţinută se numeşte dreapta antiortică a triunghiului ABC). 
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Demonstraţie:  

 

Dacă [AM bisectoarea exterioară a unghiului A, conform teoremei bisectoarei unghiului 

exterior obţinem că AC

AB

MC

MB


(1) 

Analog [BN bisectoare  AB

BC

NA

NC


(2) 

 

Dacă [CP bisectoare  BC

AC

PB

PA


(3) 

Înmulţind relaţiile (1), (2) şi (3) obţinem 
1

BC

AC

AB

BC

AC

AB

PB

PA

NA

NC

MC

MB


, adică conform 

reciprocei teoremei lui Menelau pentru triunghiul ABC avem că M, N, P coliniare. 

 

3) Axa de omologie:  

Fie ABC şi A‘B‘C‘ două triunghiuri cu proprietatea că există punctele M, N, P astfel încât 

{M}= BCB‘C‘, {N} = ACA‘C‘, {P}= AB A‘B‘. Dacă dreptele AA‘, BB‘, CC‘ sunt 

concurente, atunci punctele M, N, P sunt coliniare. 

 

Demonstraţie:  
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Notăm cu O punctul de intersecţie a dreptelor AA‘, BB‘ şi CC‘. 

În triunghiul OBC cu punctele coliniare M, C‘, B‘, aplicăm teorema lui Menelau 

1
BB'

OB'

OC'

CC'

MC

MB


(1) 

Analog, în triunghiul OAB avem 
1

AA'

OA'

OB'

BB'

PB

PA


(2) 

Şi în triunghiul OAC avem 
1

CC'

OC'

OA'

AA'

NA

NC


(3) 

Înmulţim relaţiile (1), (2) şi (3) NA

NC

PB

PA

MC

MB


=1 conform reciprocei teoremei lui 

Menelau avem în triunghiul ABC, punctele M, N, P coliniare. 

Observaţie: Punctul O se numeşte centrul de omologie al triunghiurilor ABC şi A‘B‘C‘. 

 

 

Bibliografie: Liviu Nicolescu, Vladimir Boskoff, “Probleme practice de geometrie”, Editura 

Tehnică,Bucureşti, 1990. 
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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:     

 

 

 

 

2.Să se demonstreze că: 
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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:  

 

 

 

 

 

 

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.  
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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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Numărul Π 
 

Chingaru Fernanda 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. Țențu Isabela 

 

Numărul π (adesea scris pi) este o constantă 

matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferința 

și diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian; este aceeași 

valoare ca și raportul dintre aria unui cerc și pătratul razei 

sale. Simbolul π a fost propus pentru prima oară de 

matematicianul galez William Jones în 1706. Valoarea 

constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notația 

zecimală. π este una dintre cele mai importante constante din 

matematică și fizică: numeroase formule din matematică, 

inginerie și alte științe implică folosirea lui π. 

π este un număr irațional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă de fracție 

m/n, cu m și n întregi. De aceea, reprezentarea sa zecimală nu are sfârșit și nu începe nici să se 

repete. Numărul este și transcendent, ceea ce înseamnă, printre altele, că nu există un șir finit de 

operații algebrice cu numere întregi (puteri, extrageri de radicali, sume etc.) al căror rezultat să fie 

egal cu valoarea lui; demonstrarea acestui fapt a fost o realizare relativ recentă în istoria matematicii 

și un rezultat semnificativ al matematicienilor germani ai secolului al XIX-lea. De-a lungul istoriei 

matematicii s-au depus eforturi semnificative de a determina π cu mai multă precizie și de a-i 

înțelege natura; fascinația acestui număr a intrat și în cultura nematematică. 

 

Originea literei grecesti ―pi‖: prima litera a cuvintelor grecesti ―perifereia‖ (periferie) si 

―perimetros‖ (perimetru) – in legatura cu formula de calcul a circumferintei unui cerc. 

 Pi = C/d 

Modurile de studiere si incercare de calculare a numarului pi urmeaza dezvoltarea 

matematicii in ansamblu si o impart in trei perioade: veche (in care pi era studiat geometric), 

clasica (pi era calculat folosind analiza matematica) si moderna (cu ajutorul calculatoarelor 

numerice). 

Valuarea lui PI 

Reprezentarea zecimală a lui π trunchiat la 50 de zecimale este: 

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 
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Deși reprezentarea zecimală a lui π a fost calculată cu mai mult de 10
12

 cifre, unele aplicații 

elementare, cum ar fi calculul circumferinței unui cerc, vor necesita mai puțin de 12 zecimale 

exacte. De exemplu, o valoare trunchiată la 11 zecimale este suficient de precisă pentru a calcula 

circumferința unui cerc de dimensiunile pământului cu precizie de un milimetru, iar una cu 39 de 

zecimale exacte este suficientă pentru a calcula circumferința oricărui cerc care încape în universul 

observabil cu o precizie comparabilă cu dimensiunea unui atom de hidrogen. 

Întrucât π este număr irațional, el are un număr infinit de zecimale care nu conțin secvențe 

ce se repetă. Acest șir infinit de cifre a fascinat numeroși matematicieni și s-au depus eforturi 

semnificative în ultimele secole pentru a calcula mai multe cifre zecimale și de a investiga 

proprietățile acestui număr. În ciuda muncii analitice și a calculelor realizate pe supercalculatoare 

care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale lui π, nu a apărut niciun șablon identificabil în cifrele 

găsite.
]
 Cifrele lui π sunt disponibile pe multe pagini web, și există software pentru calcularea lui π 

cu miliarde de cifre precizie pentru orice calculator personal. 

Proprietati ale numarului pi 

 este irational ( nu poate fi scris ca raport a doua numere intregi) – irationalitatea sa a fost 

demostrata complet abia in secolul 18. 

 este transcendent ( nu exista niciun polinom cu coeficienti rationali care sa-l aiba pe pi ca 

radacina), de unde rezulta urmatoarea proprietate: 

 nu este construibil geometric (. nu se poate construi cu rigla si compasul un patrat cu aria 

egala cu cea a unui cerc dat – aceasta este o problema de geometrie veche si celebra, 

cunoscuta sub numele de ―Cuadratura cercului―, care este o problema fara solutie). 

 are un numar infinit de zecimale care nu contin secvente ce se repeta; acest sir infinit de 

cifre a fascinat numerosi matematicieni, iar in ultimele secole s-au depus eforturi 

semnificative pentru a investiga proprietatile acestui numar; totusi, in ciuda muncii analitice 

si a calculelor realizate pe supercalculatoare care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale 

lui pi, nu s-a descoperit niciun sablon identificabil in cifrele gasite. Cifrele numarului pi 

sunt disponibile pe multe pagini web si exista programe software pentru calcularea lui pi cu 

miliarde de cifre precizie. 

Cel dintâi matematician care l-a folosit pe Pi pentru a-l nota pe 3,14… a fost W. Jones 

(1675-1749), in anul 1706, apoi Cristian Goldbach (1690-1764), in anul 1742. Pentru memorarea 

mai facilă a cât mai multor zecimale ale numărului Pi s-au întocmit, în diferite limbi, tot felul de 

fraze, zicale, poezioare etc. uşor de memorat şi care dau, prin numărul de litere ale cuvintelor, luate 

în ordine, cifrele zecimale respective.  

În limba română propoziţia “Aşa e uşor a scrie renumitul şi utilul număr” dă valoarea lui 

Pi cu 8 zecimale, în germană este un catren care dă 23 de zecimale, iar în limba franceză, 4 versuri 

alexandrine dau primele 30 de zecimale ale numărului Pi. 

Egiptenii mai obtineau valoarea lui Pi folosind raportul dintre perimetrul patratului de la baza 

piramidei lui Keops si dublul inaltimii acestui monument, rezultatul fiind de 3,1415982. Înca din 

antichitate, matematicienii au incercat sa rezolve asa-numita problema a cvadraturii cercului, adica 

sa construiasca un patrat care sa aiba aria egala cu a unui cerc dat, folosind numai compasul si rigla, 

dar pentru aceasta le trebuia valoarea exacta a lui Pi.. 

Prin descifrarea unor tabele scrise pe tablite de lut, descoperite in 1950, de M. Bruius, la Susa, 

in Iran, rezulta ca, in urma cu 2.000 de ani i. Chr., babilonienii calculasera pentru Pi valoarea de 

3,125, cu 0,0166 mai mica decit valoarea reala. La vechii caldeeni, valoarea lui Pi era egala cu 3, 

pentru ca ei considerau ca raza cercului se poate inscrie de 6 ori pe circumferinta cercului 

Prin secolele VIII-VII i. Chr., geometrii greci aveau doua idei fundamentale in legatura cu 

cvadratura cercului: prima – ca cercul se poate asimila cu un poligon regulat cu un numar infinit de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi#cite_note-24
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laturi si, a doua – ca aria cercului este cuprinsa intre cea a unui poligon regulat inscris si cea a unui 

poligon regulat circumscris, avind acelasi numar infinit de laturi. 

Dinostrat (sec. IV. i. Chr.), fostul elev al lui Platon, s-a folosit de o curba ajutatoare, cunoscuta 

azi in geometrie de ―cvadricea lui Dinostrat‖, iar Arhimede din Siracuza (287-212 i. Chr.), in 

lucrarea sa ―Despre masurarea cercului‖, a gasit valoarea lui Pi ca fiind cuprinsa intre 3,141606 si 

3,141590 

Marele invatat uzbec Djemsid-ben Masud ed-Din al-Casi, care a trait in jurul anului 1400, 

primul director al observatorului astronomic de linga Samarkand, a scris o carte intitulata 

―invatatura despre cerc‖ in care a calculat raportul dintre lungimea circumferintei si raza, servindu-

se de un poligon regulat cu 800.335.168 de laturi, obtinind pentru Pi urmatoarea valoare, cu 16 

zecimale, 3,141.592.653.589.793.2… rezultat surprinzator de exact 

Matematicianul olandez Ludolph van Keulen (1540-1610) din Leyda, a obtinut, in 1596, 

valoarea lui Pi cu 35 de zecimale, numar care a fost gravat pe mormintul lui, germanii numind si 

astazi simbolul Pi numar ludolphian. 

La sfirsitul secolului al XIX-lea, numerosi matematicieni au cautat sa calculeze, cu creionul si 

hirtia in fata, cit mai multe zecimale pentru Pi. Cel mai neobosit calculator s-a dovedit 

matematicianul englez William Shanks, care, de-a lungul a peste 20 de ani, a reusit sa calculeze 707 

zecimale, numai ca, dupa inventarea calculatorului, in 1945, s-a constatat ca Shanks gresise cea de-a 

528-a zecimala, iar toate celelalte care urmau erau si ele, evident, eronate. 

În 1959, cu ajutorul unor calculatoare franceze si engleze, s-a ajuns la performanta de 10.000 de 

zecimale, iar la 29 iulie 1961, un calculator IMB 7090 Data Center, din New York, a calculat pentru 

Pi 100.265 de zecimale, dupa 8 ore si 1 minut, si dupa alte 42 de minute pentru a transforma 

rezultatul binar in forma zecimala. 

Din revista ―Science et Vie‖ aflam ca la centrul de calcul al Universitatii din Tokyo, cercetatorul 

japonez Yasumara Kanada a lucrat la 1024 de microprocesoare montate in paralel, timp de 10 ore, 

pentru a-l cunoaste mai bine pe Pi. La sfirsitul acestui efort deosebit, matematicianul a aflat pentru 

Pi 51 de miliarde de zecimale 

 Fascinația pentru numărul Pi a intrat și în cultura populară. Poate din cauza simplității 

definiției sale, conceptul de pi și, mai ales, expresia sa zecimală au pătruns în cultura populară într-

un grad mult mai mare decât aproape orice altă construcție matematică. Este, probabil, cel mai 

semnificativ element pe care îl au în comun matematicienii și non-matematicienii. Relatările în 

presă despre noile calcule precise ale lui π (și alte tentative similare) sunt frecvente.. 

La 7 noiembrie 2005, Kate Bush a lansat albumul, "Aerial" care conține cântecul "π" ale 

cărui versuri constau din cifrele lui π, începând cu „3,14‖ 

În urmă cu 25 de ani ziua de 14 martie a fost declarată de către Camera Reprezentanților din 

Statele Unite drept "Ziua numărului Pi" ("The Pi Day"), deoarece această dată din calendar se scrie 

"3/14". Ziua numărului Pi este celebrată în special în țările anglo-saxone, dar a început de curând să 

fie sărbătorită și în alte state. . 

Ziua pi este sărbătorită în școli și universități. Mai multe scandări de la MIT includ „3,14159!‖. 

Bibliografie: 

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

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_pi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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Religie, știința și matematica 
 

Coșulă Dimitrie Cătălin 

Seminarul Teologic Ortodox ,,Venianim Costachi” Mănăstirea Neamț 

Profesor: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Ce este religia?! Este învățătura creștină despre Dumnezeu, lume și om, dar și comuniunea fiiască 

de iubire sfântă dintre om și Dumnezeu, trăită înlăuntrul inimii și manifestată prin credință dreaptă, 

virtuți morale și fapte bune. Această definiție corespunde celor trei facultăți ale sufletului omenesc: 

rațiune, voință liberă și sentiment. 

Ce este știința?! Știința este cunoașterea creației născută din iubirea Creatorului, dar fiecare dintre 

ele au câte o viziune asupra Universului, câte o teorie asupra lumii și a vieții, câte o concepție 

despre lume și viață. 

Există între religie și știință un raport de armonie când datele fiecăreia nu depășesc limitele lor. 

Conflictul dintre știință și religie se naște când religia intră în specialitatea științelor și, când 

științele enunță – din cazuri speciale și fragmentare -  o concepție materialistă și mecanicistă despre 

lume și om. Oamenii înguști la suflet se opuneau Teoriei Heliocentrice a lui Nicolae Copernic și 

Galileo Galilei. Ambii au susținut că Pământul se rotește în jurul Soarelui, dar Biserica i-a obligat să 

retracteze. 

În realitate, conflictul dintre știință și religie e doar aparent, deoarece nici știința nu este atât de 

sigură cu afirmațiile faptelor și experiențele ei, dar nici religia nu este așa de nesigură pe dogmele 

ei, cum susțin uneori oamenii de știință. 

Se știe că simțurile, ipotezele, rațiunea, chiar și cifrele înșeală (bilanțurile false, statisticile și Teoria 

relativității sunt elocvente). Matematicianul francez Jules Henri Poincare (1854 - 1912), autor al 

Teoriei Ecuațiilor Diferențiale cu aplicație în fizică și în mecanică cerească numește enunțul științei 

"poteza care-și așteaptă verificarea". Acest mare savant spune că matematica se întemeiază pe 

convenții și știința pe ipoteze. Dacă acestora se adaugă "cantitatea credinței" care există în știință se 

poate spune că știința, în general nu este așa de "exactă" după cum se crede. Se mai spune că știința 

cercetează, iar religia crede. Știința primește o mulțime de date prin credință fără a se mai cerceta 

(nu se măsoară toate distanțele, nu se controlează toate date, etc.). 

Sunt în știință mistere și dogme și le credem. Savanții cred că ceea ce nu pot explica nu există. 

Omul de știință are de ales între credința religioasă (care a avut de partea ei nume ilustre precum 

Newton, Pascal, Leibniz, Ampere și mulți alții) sau un agnoticism binevoitor ideilor religioase. 

Ca o concluzie, prinvind relația dintre știință, religie și matematică se poate spune că știința nu 

poate satisface nevoile religioase ale sufletului omenesc: purificarea, iertarea păcatelor, mântuirea 

sufletului, sfințirea, iubirea, adorarea Creatorului și nemurirea! 
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Pisica lui Schrodinger – Subiect de discuție al Fizicii 

Cuantice, bazat pe Probabilitate și Statistică 

Matematică 

 

Cristiana Daraban 

Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza”, Ploiești 

Profesor Isofache Cătălina 

 

 Fizica cuantică, sau mecanica cuantică, este o teorie apărută la începutul secolului al XX-lea 

cu scopul de a întelege anumite fenomene fără explicație în fizica clasică, newtoniană, și anume 

structura atomilor și interacțiunile dintre aceștia și radiația electromagnetică. Astfel, mecanica 

cuantică nu neagă teoriile fizicii clasice, cunoscute, ci vine în completarea ei, oferind o imagine 

mult mai amplă și amănunțită asupra fenomenelor de zi cu zi. 

 În jurul anului 1927, pentru a se ajunge la un consens între părerile diferiților oameni de 

știință și filosofi în acest domeniu, apare Interpretarea Copenhaga – aceasta se bazează pe ideea că 

starea fiecărei particule este descrisă de funcția sa de undă, care este o reprezentare matematică 

folosită la calcularea probabilității ca particula dată să se găsească într-o poziție dată, sau într-o 

stare de mișcare (viteză) dată. 

 Această nouă interpretare a facut cunoscute o serie de principii. Cel mai important dintre 

acestea este Principiul Complementaritătii, formulat de Niels Bohr, prin care acesta vorbește despre 

dualitatea undă-particulă a materiei. Un experiment poate demonstra proprietățile de particulă ale 

materiei, sau proprietățile sale de undă, dar nu ambele în același timp. 

 Următoarele principii, poate la fel de importante ca și primul și adeseori confundate sunt 

Principiul Incertitudinii și Efectul de Observator, ambele ale Dr. Werner Heisenberg.  

 Primul principiu se ocupă de precizia măsurării, și nu neapărat de observare. Dacă se 

incearcă localizarea exactă a unei particule, atunci nu se mai poate determina, simultan și precis, cu 

ce viteză se deplasează și în ce direcție. Sau dacă se determină viteza particulei, nu putem niciodată 

cunoaște poziția sa exactă. Cu alte cuvinte, Heisenberg afirma faptul că nu este posibil ca la un 

moment dat de timp să se cunoască toate valorile proprietăților cuantice ale unui sistem, iar acele 

proprietăți care nu se cunosc cu precizie trebuie descrise prin probabilități. 

 Al doilea principiu al omului de stiință reprezintă o proprietate stranie a mecanicii cuantice, 

de „ne-localizare‖. Orice particule aflate la orice distanță pot sau nu interacționa unele cu altele într-

un mod aproape insesizabil, ca și cum ar fi inter-conectate, însă legăturile rămân ciudate și 

necunoscute. Atat Heisenberg, cat și Bohr au dezvoltat aceste idei, susținând că nicio observație nu 

poate fi total obiectivă, deoarece chiar observatorul, prin acțiunea sa de observare, modifică starea 

cuantică a sistemului observat. Termenul „efect de observator‖ se referă la schimbări pe care actul 
observației le va efectua asupra fenomenului observat. De exemplu, pentru ca noi să „vedem‖ un 

electron, trebuie ca un foton să interacționeze cu el, iar această interacțiune va schimba calea acelui 

electron. 

 După regula lui Born, descrierea naturii lumii cuantice este în mod esențial probabilistică, 

iar probabilitatea unui eveniment este dată de pătratul amplitudinii funcției sale de undă. Acest 

lucru, combinat cu principiile lui Heisenberg si Bohr a dus la apariția altei reguli a mecanicii 

cuantice – aceea că fiecare particulă cuantică se află într-o superpoziție de stări (poate fi, în același 

timp, albă și neagră, sus și jos etc.) până în clipa observării sale. Nu putem vorbi de poziția unei 

particule, ci numai de probabilitatea că ea se află într-un loc anume. 
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 În 1935 este momentul când Schrodinger, fizician austriac, dorește să demonstreze diferite 

lacune și absurdități descoperite de el în fizica cuantică de la acel timp și imaginează un experiment 

pe cât de simplu, pe atât de complex. 

 Acest experiment e o urmare a discuțiilor despre paradoxul EPR (numit astfel după autorii 

săi, Einstein, Podolsky si Rosen, 1935), ce atrăgea atenția asupra naturii stranii a superpoziției 

cuantice. Schroedinger și Einstein au discutat mult despre acest paradox, cel din urmă folosind drept 

argument faptul că superpoziția cuantică a unui butoiaș cu praf de pușcă va conține, după un timp, 

atât componente neexplodate cât și explodate. Conform interpretării Copenhaga, superpoziția va 

decădea într-o stare definită exact, în momentul în care are loc măsurarea cuantică. Un adversar 

renumit al acestei teorii a fost Einstein, care a susținut că „Dumnezeu nu joacă zaruri‖, iar replica 

lui Bohr a fost „Nu-i spune tu lui Dumnezeu ce să facă‖. 

 

Experimentul propriu-zis consta în următoarele detalii: O pisică este închisă într-un 

container ermetic. Acest container conține o substanță radioactivă, o fiolă cu otravă și un contor 

Geiger. Atunci când se va produce dezintegrarea unui nucleu radioactiv, acesta va fi detectat de 

contorul Geiger, care va declanșa un mecanism ce va sparge fiola cu otravă. Moartea pisicii este un 

fenomen macroscopic, produs de dezintegrarea nucleului radioactiv, fenomen microscopic, care 

poate fi descris în termeni de probabilitate. Conform teoriei cuantice, este imposibil de determinat 

dacă substanța radioactivă se va dezintegra sau nu, deoarece noi suntem în exteriorul cutiei. 

 

 Tot ce putem face e să calculăm probabilitatea de dezintegrare a unui anumit număr de 

nuclee, într-o perioadă de timp. Dacă substanța radioactivă se va dezintegra după o oră, să zicem, 

există 50% șanse ca un nucleu să se dezintegreze și 50% șanse să nu se întâmple nimic. Dacă 

dezintegrarea nucleului e probabilă, atunci și soarta pisicii e probabilă. În această situație, teoria 

cuantică afirmă că pisica nu este nici vie, nici moartă, ci într-o stare de suspensie între cele două 

stări. Superpoziția enunță că pisica este vie și moartă, deoarece face parte din sistemul cuantic 

(conform Interpretării Copenhaga). Una dintre posibilități devine reală, de abia atunci când cutia va 

fi deschisă, prin actul observației. Schrodinger afirma că „este tipic pentru aceste cazuri ca o 

nedeterminare localizată inițial la nivel atomic să fie transformată într-o nedeterminare la nivel 

macroscopic, care poate fi apoi rezolvată prin observare directă. Asta ne împiedică să acceptam în 

mod naiv ca valid un „model neclar‖ pentru a reprezenta realitatea. Prin el însuși el nu conține 

nimic neclar sau contradictoriu. Există o mare diferență între o fotografie mișcată sau nefocalizată și 

o fotografie clară a norilor și a pâlcurilor de ceață.‖ 

 

 În final, ideea experimentului a fost de a explica cum funcționează fizica cuantică la nivel 

macroscopic și a dus la formarea teoriei că lucrurile de zi cu zi există într-o superpoziție a tuturor 

stărilor până în clipa în care noi le observăm. În același timp, el a dus și la nașterea unor întrebări, 

dintre care cea mai importantă rămâne: Când un sistem cuantic încetează a exista ca un amestec de 

stări și devine una dintre ele ? 
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80 de ... probleme 

 

Dumitra Eduard,  

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

 

 Dintr-un lot de 80 de monede de aur, toate cu înfățișare identică, una este falsă.Se știe că 

moneda falsă este mai ușoară decât celelalte. Se cere: 

 Să se identifice moneda falsă, fără încercări mecanice sau chimice, ci numai prin 

maximum 4(patru) cântăriri efectuate cu ajutorul unei balanțe cu două talere, 

fără greutăți; 

 Să se generalizeze problema și soluția.    

Răspuns: 

 

Enunțul induce prin eroare prin două elemente: numărul de 80 de monede și cele 2 talere ale  

balanței. Ambele elemente sugerează noțiunea de par, așa încât primul nostru impuls este să 

împărțim monedele în două grupuri, sau în 4, etc. În realitate balanța cu 2 talere nu oferă 

posibiliatea de a observa 2 grupuri demonede, ci 3: mai este și masa pe care am putea lăsa monede.  

Să presupunem că am avut nu 80 de monede, ci 81. 

Împărțim monedele în 3 grupuri de câte 27. Punând câte un grup pe fiecare taler al balanței 

și lăsând un grup pe masă, identificăm imediat grupulcare conține  moneda falsă: dacă balanța se 

înclină, moneda falsă se găsește în grupul de pe talerul care se ridică; dacă balanța se echilibrează, 

moneda se află în grupul de pe masă. Aceasta a fost prima cântărire; pentru a doua cântărire, vom 

împărți grupul care conține moneda falsă în 3 și vom afla în care grup de 9 se află și moneda falsă. 

La a treia cântărire, împărțim acest grup de 9 în 3 grupuri de câte 3, și iarăși aflăm în care grup de 3 

se găsește moneda falsă. La a patra cântărire, identificăm moneda falsă punând câte o monedă pe 

fiecare taler al balanței. Observăm că cele 3 locuri care oferă posibilitatea de a identifica 

amplasamentul monedei false(cele 2 talere ale balanței si masa) dau cheia problemei: pentru 4 

cântăriri folosim primele 4 puteri ale numărului 3, adică puterile 0, 1, 2, 3 și anume          
            --- numărul total de monede fiind 81 =    .  

Pentru ca această cheie să nu fie prea vizibilă s-a camuflat în enunț ideea de putere a 

numărului 3,  și s-a dat un număr de      monede, în loc de    monede, ceea ce nu schimbă cu 

nimic nici raționamentul și nici soluția.  

Tot astfel, și la cântărirea de ordinul n putem avea mai puțin de 3 monede; la penultima 

cântărire putem avea minimum 6 monede, pe care să le împărțim în 3 grupuri de câte 6. 

 

Generalizare: moneda falsă dintr-un total de    monede se poate identifica prin n cântăriri.   

 

Bibliografie:  

Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă, Matematică distractivă, Editura Gama, București, 2011 
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Euclid şi începuturile matematicii ca ştiinţă 
 

Novac Maria,  

Școala Gimnazială Tichilești,  

prof. Moraru Ana Luiza 

 

          Timp de secole, geometria lui Euclid a fost prima unealtă matematică, esenţială pentru 

înţelegerea lumii fizice. Ea este predată în şcolile elementare, dar simplitatea numeroaselor ei 

axiome poate fi înşelătoare. La începutul carierei sale, ISAAC NEWTON a trecut în revistă 

teoremele lui Euclid şi, după cum afirma unul dintre discipolii lui, ,,s-a minunat cum poate cineva 

să se distreze scriind  demonstraţii pentru ele‖.  Dar Newton şi-a dar seama curând de greşeală, s-a 

aplecat asupra Elementelor cu o atenţie sporită şi a extras de aici teoria  ,,fluxiunilor‖, adică analiza 

matematică. Filozoful neoplatonician Proclus a scris că geometria lui Euclid ,,are aceeaşi relaţie cu 

celelalte domenii ale matematicii pe cât au literele alfabetului cu limba‖. În viaţa de zi cu zi, la scară 

umană, această afirmaţie, care datează din secolul V d.Hr., îşi păstrează în linii mari valabilitatea. 

           Despre viaţa lui Euclid nu se ştie practic nimic, cu excepţia faptului că a trăit spre sfârşitul 

Epocii Elenistice, fiind cu o generaţie mai tânăr decât Aristotel, dar contemporan cu ARHIMEDE. 

După toate probabilităţile, a urmat cursurile Academiei înfiinţate de Platon cu un secol mai înainte, 

devenită cea mai important şcoală de matematică a epocii. La Alexandria, în timpul domniei 

luminate a regelui Ptolemeu I, care ajunsese stăpânul Egiptului după moartea lui Alexandru cel 

Mare, Euclid avea să înfiinţeze el însuşi o şcoală. Legenda spune că Ptolemeu i-a cerut lui Euclid 

să-i prezinte o cale mai simplă de înţelegere a geometriei decât studiul Elementelor . Euclid i-ar fi 

răspuns: ,, În geometrie nu există o cale regală‖. 

            Elementele, alcătuite din 13 cărţi, conţin o sinteză a muncii înaintaşilor, cu referiri speciale 

la toeremele lui Pitagora și Eudoxus. Într-un stil admirabil de concis, primele şase cărţi stabilesc 

teoremele geometriei plane. Cartea I include esenţiala teoremă a lui Pitagora, considerată drept 

principiul care stă la baza explicării naturii prin geometrie. Următoarele trei cărţi se ocupă de teoria 

numerelor şi includ cercetările lui Euclid pe tema numerelor perfecte şi a numerelor prime. Cartea a 

zecea este consacrată numerelor iraţionale, care fuseseră discutate de Eudoxus, iar ultimele trei 

tratează geomeria corpurilor solide. 

          Este lesne de înţeles de ce opera lui Euclid a rezistat atâta timp. El ne oferă definiţii clare şi 

independente de vreun context istoric ale termenilor lui – de pildă, punctul este ,, acela care nu are 

părţi sau care nu are nicio mărime‖, iar din postulate sau aixome, dezvoltă o serie de probleme şi 

teoreme care constituie miezul cărţilor, În total, Elementele  conţin 467 de teoreme. Din punctul de 

vedere al istoriei, cel mai important este celebrul postulat cinci, potrivit căruia, dacă se dau o linie 

dreapta  a  şi un punct în plan, atunci prin acest punct se poate trasa o singura dreapta b  paralelă cu 

a. Deşi mulţi matematicieni au încercat ulterior să demonstreze acest  postulat, abia în secolul al 

XIX- lea s-a dovedit că un asemenea demers este imposibil. După aceea s-au dezvoltat geometriile 

noneuclidiene, care au pus în sfârşit capăt hegemoniei geometriei euclidiene. Astăzi, pe lângă 

geometria spaţiului plan, a lui Euclid, există si geometriile spaţiilor curbe, numite geometriile 

hiperbolice şi respectiv parabolice. 

           Însemnătatea geometriei lui Euclid pentru lumea fizică, aşa cum a rezultat din evoluţia 

culturii occidentale, este extraordinară şi incalculabilă. Incontestabil, reprezintă fundamentul 
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ingineriei și proiectelor din Occident – să ne gândim la toate construcţiile monumentale ridicate 

până în zilele noastre. De asemenea, ea stă la baza ipotezelor fundamentale ale fizicii: de pildă, 

aceea că linia dreaptă este cel mai scurt drum între două puncte. Geometria euclidiană începe să 

reprezinte incorect lumea doar în cazul distanţelor şi mărimilor extreme. Ea este matematica 

spaţiului comun, ale cărui limitări au devenit limpezi abia în ultimele două secole. ALBERT 

EINSTEIN  îşi începe populara lui expunere, Relativitatea, prin discutarea conceptelor euclidiene.  

           Euclid a murit în jurul anului 270 î.Hr. Dintr-o descriere a personalităţii lui care ne-a parvenit 

peste secole reiese că era un om corect, modest şi un savant riguros. Dar nenumăratele legiuni de 

copii obligaţi să se lupte cu teoremele lui Euclid l-au văzut cu alţi ochi, iar unii dintre ei s-au 

răzbunat. Printre aceştia se numără şi Wilbur D. Birdwood (acesta fiind pseudonimul), care a scris 

în 1922 Euclidu‟s Ourline of Sex. Potrivit afirmaţiilor lui, Freud l-ar fi descries pe Euclid drept ,,un 

barbat care prezintă o formă gravă de complex al bunicii‖. Linia dreaptă este cea mai scurtă distanţă 

dintre două puncte: 

 A  

Cel puţin, scrie Birdwood, acest lucru este valabil când ,, A e Euclid şi B e bunica‖. 

 

Bibliografie 

John Simmons, 100 cei mai mari savanți ai lumii, Ed. Lider 

  

B 
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Familii de funcții de gradul al doilea 

 

Vărzaru Lavinia  
Liceul tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, jud. Ilfov 

Prof. îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

 

 Înțelegem printr-o familie de funcții de gradul al doilea o expresie  de forma 

                              fm(x) = E1(m)x
2 

+ E2(m)x + E3(m),  

 unde  E1(m), E2(m), E3(m),  sunt expresii depinzând de parametrul real m; pentru fiecare valoare 

reală atribuită lui m se obţine o funcţie, iar toate aceste funcţii sunt ―înrudite‖ prin anumite 

proprietăţi.  

De fapt, aceste proprietăţi constituie şi tipurile de probleme care apar la acest capitol al matematicii, 

respectiv la funcția de gradul doi.În cele ce urmează  vom rezolva două exerciții legate de familii de 

funcții de gradul al doilea. 

  1. Fie familia de funcţii de gradul al doilea 

                                           fm(x) = mx
2 

+ 2(m+1)x + m+2 ,  unde m R\{0}. 

  a). Să se arate că vârfurile parabolelor asociate acestor funcţii se găsesc pe dreapta y=x+1.  

  b). Fie A şi B punctele de intersecţie ale unei parabole oarecare cu axa xx‘ şi F proiecţia vârfului V           

        al parabolei pe xx‘. Să se arate că oricare ar fi m, AB=2FV. 

 c). Să se arate că toate parabolele definite prin (1) trec printr-un punct fix. 

      Rezolvare  

a). Problema se putea formula şi în cazul general: „să se arate că vârfurile parabolelor asociate       

      acestor funcţii se găsesc pe o dreaptă‟. 

 În cazul când ni se dă ecuaţia dreptei, cel mai simplu este să înlocuim coordonatele vârfului Xv  şi 

YV în ecuaţia dreptei respectiv 

xv = - 
 

  
  

   

 
 

yv = -
 

  
 = - 

 

 
 

unde Xv  şi YV sunt coordonatele vârfului oricărei parabole din familie. 

 Dacă punctul V(xv  , yV) aparţine dreptei y=x+1, înseamnă că xv  şi yV verifică ecuaţia dreptei. 

Așadar, verificăm acest lucru: 

       yV = xv   +1 ⇔ - 
 

 
 = 

   

 
  +1       adică aducem la același numitor în termenul din stânga  și de 

aici  - 
 

 
   

 

 
 deci problema este rezolvatã. 

 Adică : dacă în enunţ nu ni se dă ecuaţia dreptei sau a curbei pe care să se găsească vârfurile 

parabolelor, rezolvarea se reduce la a elimina parametrul m între coordonatele vârfului. 

Astfel: îl scoatem pe m din relația yv =  - 
 

 
 de unde m= - 

 

 
  și x = - 

  
 

        
  

 
 

 

   de unde x=-1+y, adica -

y=x+1. Dar x şi y din ecuaţia y=x+1 obţinută sunt coordonatele vârfului oricărei parabole din 

familie. 
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b). Punctele de intersecţie ale lui Gf cu xx‘ sunt chiar soluţiile x1şi x2 ale ecuaţiei   fm(x) = 0. 

Avem că AB=│ x1- x2 │deoarece ordonatele punctelor sunt egale cu 0 

                FV = -
 

  
 

Trebuie să demonstrăm că pentru orice m real, AB=2FV,  

                                 ceea ce este echivalent cu AB
2
=4FV

2.
  

Vom evalua fiecare membru: 

AB
2
=│ x1- x2 │

2 
= x1

2 
+x2

2 
-2x1x2 =( x1 + x2) 

2 
-2 x1x2 -2 x1x2 = =( x1 + x2) 

2 
-4 x1x2  

Folosind relaţiile lui Viète, obţinem: 

AB
2
=[ 

 (   )

 
 ] 2  

-4
    

 

   
= - 

 

   

4FV
2 

= 4 ( 
 

 
 ) 

2   
=  

 

   

.Deci, AB
2
=4FV

2
 şi, cum AB şi FV sunt lungimi de segmente, adică sunt pozitive, urmează că 

AB=2FV.  

c). Vom presupune că toate parabolele din enunţ trec printr-un punct fix M(x0,y0) şi vom determina 

acest punct. 

 Condiţia ―toate parabolele trec prin M‖ este echivalentă cu ―toate parabolele trec prin M, oricare 

ar fi m R\{0}”, deci x0  și y0  sunt independente de m. 

 Punctul M(x0 , y0 ) verifică astfel fm(x)=y, pentru orice valori ale lui m.  

Vom lua: m=1  i atunci  1x0
2
+2(1+1)x0 + 1+2=y0. 

                                             x0
2
+4x0 + 3=y0 

                m=-1  i atunci  -1x0
2
+2(-1+1)x0 - 1+2=y0. 

                                             -x0
2
+ 1=y0 

Rezolvăm sistemul:{
  

           

   
      

 

          

De unde rezolvând ecuația de gradul doi 2  
           

Găsim {
      
    

         Aşadar, punctul fix este M(-1,0).  
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Observaţie. 

   Se pune întrebarea dacă pentru orice familie de parabole —depinzând de parametru— există un 

punct prin care trec toate parabolele din familie. Răspunsul este dat în urma rezolvării sistemului. 

Adică se poate întâmpla ca sistemul să nu aibă soluţii reale sau să aibă două soluţii, deci două 

puncte fixe.  

De exemplu: gm(x) = mx
2 

+ (m+1)x + m-1 ,  unde m R\{0}. nu are punct fix, în timp ce  

                     hm(x) = mx
2 
+ (-3m+1)x +2m-1 ,  unde m R\{0} are două punct fixe. 

Faptul că toate parabolele trec printr-un punct fix se poate demonstra şi astfel: 

fie ecuaţia familiei de parabole y = mx
2 

+ 2(m+1)x + m+2 ,  unde m R\{0}.din care, ordonând după 

puterile lui m obţinem: 

 m(x
2 

+ 2x +1)+2x-y+2=0 .Parabolele trec printr-un punct fix dacă ecuaţia de mai sus are o soluţie 

reală  (x0 , y0 ) independentă de m. 

Adică: m(x0 
2 

+ 2x0 +1)+2x0-y0+2=0   m R\{0}. 

 Deci se poate da lui m o valoare reală oarecare.  

Fie m=0   0(x0 
2 
+ 2x0 +1)+2x0-y0+2=0   i deci      2x0-y0+2=0  

        m(x0 
2 

+ 2x0 +1) = 0   ,  m R\{0}, adică  x0 
2 
+ 2x0 +1 = 0    

 Aşadar, vom rezolva sistemul: 

{
  

              
            

 

{
      
    

 

(Laurenţiu Panaitopol – Gazeta Matematică) 

.2. Fie familia de functii de gradul al doilea       fm(x) = (m-1)x
2 

+ 2(m+2)x + m+1  , m R/{1}. 

      Să se arate că:  

      a).Vârfurile parabolelor asociate acestor functii se gasesc pe o dreapta. 

      b). Parabolele din familie trec printr-un punct fix.  

      c). Orice doua parabole din familie sunt tangente. 

      d). Sa se determine a si b astfel încât parabolele din familie sa fie tangente dreptei y = ax + b. 

  (Laurențiu Panaitopol – Gazeta matematică)      

Rezolvare  

a). Se elimina m între coordonatele vârfului (vezi problema anterioară). Se obtine dreapta de ecuatie 

y = -3x – 1.  

b). Se procedeaza ca la problema precedenta si se obtine punctul fix A(1, -4). 

 c).  Considerăm  două parabole din familie (pe care le obținem pentru două valori oarecare  ale  lui 

m). Acestea vor avea ecuatiile: 

                                y=(m1  -1)x
2 
-2(m1 +2)x + m1 +1 

                                y=(m2  -1)x
2 
-2(m2 +2)x + m2 +1 unde m1  , m2  R/{1},  m1 ≠m2 

  Punctele de intersectie se obtin rezolvând sistemul format de cele doua ecuatii de mai sus.            

  Efectuând calculele, obtinem: 
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(m1  - m2)(x
2 
– 2x + 1) = 0.  

                                            Dar, cum m1 ≠m2, urmează că x
2
 – 2x + 1 = 0 , adica x1  = x2 =1 

 Am obținut x = 1 si y = -4, adică două parabole oarecare au punctul comun A(1, -4), deci sunt     

   tangente.  

d). Așa după cum știm , punctele de intersecție a două curbe se determină rezolvând sistemul 

determinat de ecuațiile lor, adică y=f1(x) și y=f2(x) 

Așadar: 

  {
  (   )        (   )     

      
 

Efectuând calculele, obţinem: 

(m – 1) x
2
 – (2m + 4 + a)x + m + 1 – b = 0.  

Cum cele două grafice sunt tangente, înseamnă că sistemul are o singură soluţie (x,y), deci ecuaţia 

în x de mai sus are o rădăcină dublă, adică ∆ = 0. Înlocuind ∆ şi efectuând calculele, obţinem: 

4m(4 + a + b) + (4 + a )
2
 + 4 – 4b = 0,    oricare ar fi m  R - {1}.  

Deci putem da lui m valoarea 0, de unde: 

(4+a)
2
+4-4b = 0,  oricare ar fi m  R - {1},  deci 4+a+b = 0. 

Rezolvând sistemul 

{
       

(   )           
 

obţinem a=-6 şi b=2. Aşadar, parabolele din familie sunt tangente dreptei y=-6x+2. 
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Fractali 
 

Răducanu Emiliano Andrei 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva” 

Profesor îndrumător Butac Ecaterina 

 

Fractalii sunt forme şi modele extraordinare create cu ajutorul ecuaţiilor matematice. O definiţie 

intuitivă a fractalului este aceasta: Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă, care 

poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puţin aproximativ) o copie 

miniaturală a întregului. 

Cuvântul ―fractal‖ a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot în 1975 şi provine din 

latinescul ―fractus‖, care înseamna spart sau fracturat. 

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

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

2. are o definiţie simplă şi recursivă– pentru a vă imagina fractalul corespunzător unei funcţii 

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

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

structură fină la scări infinit de mici. 

Triunghiul lui Sierpinski – se obţine pornind de la un triunghi şi decupând recursiv triunghiul 

(central) format de mijloacele fiecărei laturi. Se obţine pornind de la un triunghi echilateral şi se 

înlocuieşte treimea din mijloc de pe fiecare latură cu două segmente astfel încat să se formeze un 

nou triunghi echilateral exterior. Apoi se execută aceiaşi paşi pe fiecare segment de linie a formei 

rezultate, la infinit. La fiecare iteraţie, perimetrul acestei figuri creşte cu patru treimi. Fulgul Koch 

este rezultatul unui număr infinit de execuţii ale acestor paşi, şi are lungime infinită, în timp ce aria 

sa rămâne finită. De aceea Fulgul Koch şi construcţiile similare sunt numite uneori ―curbe 

monstru―. 

Benoit Mandelbrot – ―părintele fractalilor‖ – a cercetat relaţia dintre fractali şi natură. El a arătat că 

în natură există mulţi fractali şi că aceştia pot modela cu precizie unele fenomene. Mandelbrot 

împreună cu colaboratorii săi au introdus tipuri noi de fractali pentru a modela lucruri mai 

complexe, cum ar fi arborii şi munţii. 

Conceptul de similitudine poate fi extins într-o anumită măsură prin introducerea unor mici 

schimbări în seria de transformări similare – aşa numitele perturbări. Dacă introducem anumite 

perturbări într-un arbore fractal uniform, rezultatul poate semăna cu un copac real, un coral sau cu 

un burete. 

Fractalii aproximativi pot fi observaţi uşor în natură; aceste obiecte afişează o structură auto-

similară la o scară mare, dar finită. Exemple de fractali din natură: norii, fulgii de zăpadă, cristalele, 

lanţurile montane, fulgerele, reţelele de râuri, liniile de coastă. 

Arborii şi ferigile sunt fractali naturali care pot fi modelaţi uşor pe calculator folosind un algoritm 

recursiv. Natura recursiva este evidentă în aceste exemple — o ramură a unui arbore sau o frunză a 

unei ferigi este o copie în miniatură a întregului: nu identice, dar similare. O altă plantă la care se 

poate observa uşor auto-similitudinea este conopida (sau broccoli). 
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În corpul uman, pot fi modelate cu ajutorul fractalilor: ramificaţiile venelor şi arterelor, structura 

rinichiului şi a scheletului, inima şi sistemul nervos. 

Probabil că aţi auzit de ―Efectul fluturelui―, care spune că un fluture bătând din aripi undeva în 

Europa poate declanşa o tornadă în Texas. De fapt asta afirmă teoria haosului: mici modificări ale 

datelor iniţiale ale unui sistem complex pot conduce la stări finale ale sistemului foarte diferite. 

O posibilitate importantă pentru a investiga sensibilitatea sistemelor haotice este de a le reprezenta 

comportamentul prin grafica pe computer. Aceste forme grafice rezultate apar sub forma unor 

fractali. 

Utilitatea geometriei fractale în teoria haosului rezidă în faptul că obiectele nu mai sunt reduse la 

câteva forme perfect simetrice ca în geometria euclidiană – geometria fractală studiază asimetria, 

asperitatea obiectelor, precum şi structurile fractale din natură. În geometria fractală, norii nu mai 

sunt sfere, munţii nu mai sunt conuri, liniile de coastă nu mai sunt cercuri. 

Datorită frumuseţii lor, fractalii sunt prelucraţi de unii oameni în artă, coloraţi în manifestările lor 

diferite şi grupaţi în galerii de imagini fractale, pentru a ului şi pentru a provoca imaginaţia. De 

asemenea, fractalii mai pot fi utilizaţi pentru a modela cu precizie muzica produsă de diferiţi 

compozitori. Fractalii se regăsesc şi în unele picturi, precum şi în arta şi arhitectura africană. 

Cursul aduce în atenţia studenţilor conceptele fundamentale ale geometriei fractale precum și 

metode prin care acestea pot fi utilizate în arhitectură pentru generarea unor noi forme geometrice, 

pentru explicarea din punct de vedere analitic, formal și practic a evoluției structurilor "organice" și 

complexității așezărilor umane din diferite arii culturale (mai precis, relația dintre spațiul 

arhitectural și natură prin complexitatea formelor și a unor caracteristici fundamentale: 

autosimilaritatea, neregularitatea, ierarhizarea). Analizele asupra calității clădirilor precum și 

clasificări ale elevațiilor și planelor operelor de arhitectură sunt prezentate ca aplicații ale teoriei 

fractale. De asemenea, se are în vedere utilizarea în spațiul arhitectural a luminii, culorii, sunetului 

prin intermediul modelelor fractale. 

Oricine poate crea peisaje deosebite şi imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, deoarece există pe 

Internet o mulţime de programe software generatoare de fractali. Astfel, oricine poate genera 

fractali, neavând nevoie să cunoască noţiuni matematice complexe – tot ce trebuie să facă este să 

modifice funcţia care generează fractalul şi alţi parametrii, şi să selecteze nişte culori. De asemenea, 

vă puteţi compune propria muzică fractală cu ajutorul unor programe software specializate. 
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Frumusețea unei probleme de matematică 

 

Mihoc Elisabeta Georgiana 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Profesor îndrumător: Mihoc Elisabeta Mihaela 

 

Problemele  „frumoase‖  ascund în ele orizonturi largi, posibilităţi de generalizare în diferite 

sensuri, sunt probleme care admit soluţii diferite, unele elegante. 

În continuare vă propunem o astfel de problemă cu două soluții. 

 

Problemă „frumoasă” Fie nF  cel de-al n-lea termen al şirului definit astfel: 

1 2 1 22 , 1, 1.n n nF F F F F        Să se demonstreze că 1 2

12 7n

nF

  este un pătrat perfect. 

               (Problemă pregătitoare O.I.M.) 

 

Soluţia 1. 

 Primii 7 termeni ai şirului  
1n n

F


 sunt 1 2 3 4 5 6 71; 1; 1; 3; 1; 5; 7.F F F F F F F            

 Se constată că 1 2

12 7n

nF

  pentru 2,7n   e un pătrat perfect egal cu 1, 9, 25, 1, 121, 

respectiv 81:      
2 2 2

2 1 3 2 4 31 2 ,9 2 ,25 2 , etc. .F F F F F F       

 Acest lucru ne face să admitem că  

 
21 2

1 12 7 2n

n n nF F F

           (1) 

 Vom arăta că relaţia (1) are loc pentru   2.n   

 Demonstraţia o facem prin inducţie matematică. Cum etapa de verificare a fost făcută, vom 

admite că (1) are loc pentru n şi cu ajutorul ei vom deduce că relaţia (1) are loc şi pentru 1n . 

 Înmulţim relaţia (1) cu 2, scădem din fiecare membru al egalităţii obţinute pe 27 nF  şi 

înlocuim pe 1nF   cu 1

2

n nF F 
  (egalitate dedusă din relaţia de recurenţă); avem: 

   
22 2 2 2

1 12 7 14 7 2 2 ,n

n n n n nF F F F F

       

sau 

     2 2 2 2 2 2

1 1 12 7 4 2 4n

n n n n n n n n nF F F F F F F F F

          

şi 

   
22 2

12 7 2 .n

n n nF F F

    

 Deci relaţia (1) are loc   2n   şi numărul 1 2

12 7n

nF

  e pătrat perfect,   2.n   
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Soluţia 2 

Avem şirul  
1n n

F


 definit printr-o relaţie de recurenţă liniară, omogenă de ordin doi cu 

ecuaţia caracteristică 
2 2 0,q q    care are rădăcinile complexe conjugate: 1,2

1 7

2

i
q

 
 . 

Fie  
1 7

2 cos sin ,
2 2

i
q i       unde arctg 7,    deci  

       
1

1 2cos 1 sin 1 2 , 1
n

nF c n c n n 


            (2) 

 Cum 1 21, 1F F    obţinem pentru determinarea constantelor 1c  şi 2c  sistemul  

 

1

1 2

1

cos sin 2 1.

c

c c 




  

 

 Rezultă că 
1 2

1
1,

7
c c   (pentru că 

1 7
cos ,sin

22 2
    ) şi înlocuind în (2) găsim că 

  
 

     

1

2
7 cos 1 sin 1 , 1

7

n

nF n n n 



      
 

. 

 Deoarece avem tg = 7  înlocuind în ultima relaţie, după efectuarea calculelor, se obţine 

formula 

  
 

 

2

2
sin , 1

7

n

nF n n



          (3) 

sau 

  
 

   

1

1

2
sin 1 , 2

7

n

nF n n



           (4) 

cu ajutorul căreia se deduce că: 

   1 2 1 1 2

12 7 2 2 sin 1n n n

nF n   

     

sau 

       
2

1
1 2 1 2

12 7 2 cos 1 2 cos 1 ,
n

n n

nF n n 


 



     
  

   (5) 

 Calculăm expresia din paranteza pătrată 

           
1 1 1

2 cos 1 2 cos cos sin sin 2 cos tg sin cos .
n n n

n n n n n       
  

      

 Înlocuind 
1 7

cos ,sin
22 2

     şi tg 7    obţinem: 

    
 

1

1 2 7 7
2 cos 1 sin cos .

7 2 2 2 2

n

n

n n n  
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 Cum 
7 1

2 2 ,
2 2 2 2

   găsim că 

   
 

 
   

 

1 2 1

1 2 2 2
2 cos 1 2 2 sin sin 1 2 sin sin 1

7 7 7

n n n

n

n n n n n    

  



       
 

 

 Folosind (3) şi (4) de aici rezultă că avem    
1

12 cos 1 2
n

n nn F F


     şi deci, din (5), 

că  
21 2

1 12 7 2 ,n

n n nF F F

     adică 1 2

12 7n

nF

  este pătrat perfect. 

 

 Observaţie: Problema admite şi o generalizare, apărută în G.M., 1980 sub forma: 

 „Se dă şirul numerelor întregi   *n n
a


 astfel încât    *

1 2 , \ 1,2 .n n na a a n      Dacă 

şirul   *n n
x


 este definit astfel:  

   1 1 2 21 , 1x a x a      şi      *

1 2 22 2 , \ 1,2n n n n nx a x x a n           

 să se demonstreze că numărul  1 2 2

1 1 1 12 7 2n

n n n n ny x x a a

        este pătrat perfect.‖ 

 În acest caz, relaţia de recurenţă care defineşte   *n n
x


 se poate scrie sub forma 

  2 2 22 0.n n n n n nx a a x x a         

Cum 1 2 ,n n na a a    înlocuind urmează că  

            *

1 1 2 22 0, \ 1,2n n n n n nx a x a x a n            

Considerând şirul definit prin termenul general  , 1n n nu x a n       (6) 

avem 1 1 1 1 11 1u a a a a       şi 2 2 2 2 21 1u x a a a         şi deci 1 22 0.n n nu u u     

 Cu aceasta problema s-a redus la precedenta şi vom obţine 
 

2

2
sin ,

7

n

nu n



   şi  

 
21 2

1 12 7 2 .n

n n nu u u

     De aici şi din (6) rezultă că 

      
2 21

1 1 1 12 7 2 2 , 2.n

n n n n n n ny x a x x a a n
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Gheorghe Țițeica 
 

Negru Rares Gabriel și Popa Tiberiu Marian 

Colegiul ,,National Mihai Eminescu” Bucuresti 

Profesor coordonator: Dumitru Savulescu 

 

Gheorghe Țițeica (n. 4/17 octombrie 1873, Drobeta Turnu-Severin - d. 5 februarie 1939, București) 

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. 

Este tatăl fizicianului Șerban Țițeica. 

Concepte ca: Problema piesei de cinci lei (Teorema lui Țițeica), suprafață Țițeica sau curbă Țițeica 

îi poartă numele. 

 

Biografie 

A urmat școala primară în orașul natal, iar liceul la Craiova, unde a început să se remarce pentru 

interesul acordat matematicii. De asemenea, la examenul de bacalaureat de la 1 septembrie 1892 s-a 

evidențiat prin răspunsurile date. 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. 

Activitate științifică 

Fost student al profesorului francez Gaston Darboux, Gheorghe Țițeica s-a ocupat în special cu 

studiul rețelelor din spațiul cu n dimensiuni, definite printr-o ecuație a lui Laplace. Este creator al 

unor capitole din geometria diferențială proiectivă și afină, unde a introdus noi clase de suprafețe, 

curbe și rețele care îi poartă numele. Prin numeroasele lucrări de matematică elementară și de 

popularizare a științei, pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieți, a contribuit la ridicarea 

nivelului învățământului matematic din România. 

Împreună cu Ion Ionescu, A. Ioachimescu și V. Cristescu, a înființat revista Gazeta matematică, iar 

cu G.G. Longinescu publicația Natura pentru răspândirea științelor. Cu D. Pompeiu a editat revista 

Mathematica. 

Datorită lucrărilor sale de geometrie diferențială, publicate în diferite periodice de profil, devine 

celebru în lumea științifică și este ales ca președinte al secției de geometrie la diferite congrese. A 

fost ales membru corespondent sau membru al mai multor academii din mai multe țări. În mai multe 

rânduri a fost ales președinte al Societatea de Științe Matematice și al Societății Române de Științe. 

Astfel, la 15 mai 1913 devine membru titular al Academiei Române, în 1928 vicepreședinte, iar în 

anul următor secretar general al prestigiosului for științific. 
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Opera principală 

• Geometria diferențială proiectivă a rețelelor, 1924 

• Introducere în geometria diferențială proiectivă a curbelor, 1931 

 

Bibliografie 

• Academia Republicii Populare Române, Dicționar Enciclopedic Român, Editura Politică, 

București, 1962-1964. 

• Dorina N. Rusu: Membrii Academiei Române – Dicționar, Ediția a III-a, Editura 

Enciclopedică / Editura Academiei Române, București, 2003. 
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Istoria aparitiei numerelor 
 

MIU BIANCA MIHAELA  

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ploieşti     

Profesor îndrumător: Avram Maria 

 

             Numerele sunt peste tot in jurul nostru si ne guverneaza lumea in care traim. Fara ele n-am 

putea sti ce ora este sau ce data este si n-am putea inventa atatea lucruri uimitoare. 

Numerele au o istorie fascinanta, si ne-a luat mult timp sa descoperim sistemul simplu pe care il 

folosim acum. 

Cand primii oameni au inceput sa numere, mai mult ca sigur ca s-au folosit de degetele de la maini. 

Avand in vedere ca avem zece degete la maini, era normal sa numaram in zeci, astfel luand nastere 

prezentul sistem zecimal. Degetele le-au dat oamenilor o metoda la indemana de a numara, inca 

dinainte de a exista cuvinte pentru numere. Atingand degetele in timp ce numaram ne ajuta sa tinem 

evidenta, si tinandu-le ridicate, putem comunica numere fara a fi nevoie de cuvinte. Legatura dintre 

degete si numere este foarte veche. Chiar si astazi folosim cuvantul latin pentru deget-digit pentru a 

exprima numere. 

Numerele Babiloniene. Perioada 4000-2000 I.C. 

Timp de sute de mii de ani, oamenii s-au descurcat foarte bine numarand pe degete. 

Dar in urma cu 6000 de ani, lumea s-a schimbat. In Orientul Mijlociu, oamenii au descoperit cum sa 

domesticeasca animale si cum sa cultive plante, asa ca au devenit fermieri. 

Ei aveau un simbol ce reprezenta cifra unu, pentru cifra doi foloseau acelasi simbol dar de doua ori 

si tot asa pana la cifra noua, aranjandu-le unele peste altele intr-un morman. Odata ajunsi la zece, 

deja fiind prea multe simboluri, au intors simbolul pe o parte. Pentru cifra 20 foloseau de doua ori 

simbolul de la zece, si tot asa pana la cifra 60, unde s-a intamplat ceva ciudat. Simbolul pentru 60 

este exact la fel ca simbolul pentru cifra unu.  

Pentru a evita confuzia au conceput un sistem bazat pe pozitionare. 

 

Numerele egiptene 

Matematica egipteană s-a născut din nevoia locuitorilor de pe marginea Nilului de a măsura 

terenurile inundate de fluviu. Geometria egipteană se reduce la aceste măsurători şi calcule de 

distanţe şi de unele arii şi volume.  

Sistemul de numeraţie egiptean, era unul simplu,numerele de la 1 la 9 fiind reprezentate prin linii 

verticale: 

                                         

Restul numerelor aveau diferite simboluri. De exemplu,10 era reprezentat de un simbol ce ar 

putea sugera un mâner sau o toartă: 

 

Numărul 100 era reprezentat de o spirală. Ca şi în cazul zecilor, numărul 200 însemna 2 de 100 şi 

deci era reprezentat de două spirale. Numărul 300 era reprezentat de 3 spirale etc. 

 

Numărul 1000 era reprezentat de o floare de lotus, numărul 2000 de două flori de lotus etc. 
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Numărul 10.000 era reprezentat printr-un simbol ce aducea cu un deget, iar 100.000era reprezentat 

printr-un simbol ce sugera un mormoloc (vezi imaginea din startul articolului). 

 

Numerele erau scrise de obicei orizontal şi existau cazuri când numerele se citeau de la stânga la 

dreapta şi cazuri când se citeau de la dreapta la stânga. De exemplu, dacă floarea de lotus era 

înclinată în partea stângă, citirea se făcea de la stânga la dreapta şi dacă era înclinată în partea 

dreaptă citirea se făcea de la dreapta la stânga. Acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul spiralelor, 

degetelor şi mormolocilor: înclinarea acestora arăta în ce direcţie se făcea citirea. Existau cazuri 

când numerele se scriau vertical, citirea făcându-se de sus în jos. 

Egiptenii cunoşteau şi fracţiile. Toate fracţiile lor aveau numărătorul 1, cu 2 excepţii: 2/3 şi 3/4. 

Aceste fracţii unitare sunt cunoscute în istoria matematicii ca fracţii egiptene. Acestea era 

notate prin simbolul special  , care desemna numărătorul: 

 

Numerele mayase  

Nativii americani au descoperit si ei agricutura si au inventat diferite modalitati de a scrie numere. 

Ei aveau un sistem care era chiar mai bun deca cel al egiptenilor. Ei au tinut o evidenta perfecta a 

datei si totodata au calculat ca durata unui an este de 365.242 de zile. Ei numarau in baza 20, 

probabil folosindu-se de degetele de la maini si de la picioare. 

Numerele erau formate din trei simboluri: un simbol sub forma de cochilie pentru numarul zero, un 

punct pentru unu si o linie pentru numarul cinci. simbolurile erau grupate pe verticala pentru a 

forma numere de pana la 20. Pentru a reprezenta numere mai mari de 20, mayasii aranjau 

simbolurile in straturi. 

 Numerele noastre sunt scrise pe orizontala, insa mayasii lucrau pe verticala. Stratul cel mai de jos 

era pentru numere de pana la 20, apoi 

pe urmatorul strat simbolurile erau inmultite cu 20, iar pe al treilea strat simbolurile erau inmultite 

cu 400. 

 

Numerele romane 

Numeralele (cifrele și numerele) romane sunt simboluri grafice, mai exact litere, care au fost 

folosite în civilizația antică romană și apoi în Europa, până în momentul în care s-au impus cifrele 

arabe, în jurul anilor 1300 d.Hr.. Vreme de aproximativ 2000 de ani, aceasta a fost modalitatea în 

care s-au scris cifrele și numerele în Imperiul Roman și în Europa!  

La început, în sistemul cifrelor și numerelor romane (numeralelor romane) erau folosite următoarele 

simboluri: 

I - desemna 1; X - desemna 10; C - desemna 100; M - desemna 1.000. 

Ulterior au fost adăugate și: 

V - desemna 5; L - desemna 50; D - desemna 500. 

Mai târziu, pentru numere mai mari decât 4,000, Romanii au adăugat o linie deasupra unui simbol 

pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1.000, sau l-au scris între bare verticale, |. Noi vom 

folosi paranteze, în loc de bare verticale, de acum înainte, pentru că este alegerea naturală atunci 

când vine vorba de utilizatorul de calculator (este ușor de scris), evitând în plus ambiguitatea dintre 

simbolul pentru unu - I și bara verticală, |. Astfel, un nou set de simboluri era pregătit pentru 

reprezentarea de numere mult mai mari: 

(V) - desemna 5.000 - sau un V cu o bară deasupra; (X) - desemna 10.000 - sau un X cu o 

bară deasupra; (L) - desemna 50.000 - sau un L cu o bară deasupra; (C) - desemna 100.000 - 
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sau un C cu o bară deasupra; (D) - desemna 500.000 - sau un D cu o bară deasupra; (M) (un 

milion) - sau un M cu o bară deasupra 

Exemple de numerale romane 

I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10 

XI = 11, XII = 12, XIII = 13, XIV = 14, XV = 15, XVI = 16, XVII = 17, XVIII = 18, XIX = 

19, XX = 20 

XXI = 21, ..., XXVI = 26, ..., XXX = 30 

... XXXIII = 33, ..., XXXVIII = 38, XXXIX = 39, XL = 40 

L = 50, LX = 60, LXX = 70, LXXX = 80, XC = 90, C = 100, etc. 

Romanii nu aveau reprezentare pentru cifra zero, însă foloseau cuvântul "nulla". 

Exemple de cifre și numere arabe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 100, 2012, 1 973 897, 10 

899 788 234, etc. 

Forme aditive 

Pe lângă formele consacrate mai erau în circulație și alte forme, numite aditive. De exemplu, pentru 

IV (patru) se folosea și IIII (pentru XL, care desemneaza patruzeci, se folosea și XXXX), iar pentru 

IX (nouă) se folosea și VIIII (la fel cum pentru nouazeci, XC, se folosea și LXXXX). Aceste forme 

aditive au încetat să mai fie folosite abia târziu, în Europa, mai ales după apariția carților tipărite, și, 

mai tarziu, după eforturile de standardizare a scrierii cu numerale romane. 

Cum sunt folosite în prezent numeralele romane? 

În jurul anilor 1300, dupa 2000 de ani de istorie, numeralele romane au fost abandonate în favoarea 

celor arabe, mai performante și mai ușor de operat (adunat, împărțit, etc.). Însă au continuat să fie 

folosite, sub diverse forme, și până în ziua de azi, pentru a reprezenta orele ceasurilor, date, secole, 

numerotarea capitolelor într-o carte, numele unor lideri și monarhi, sau chiar și pentru a face citirea 

numerelor imposibilă pentru profani, etc. 

Numerele arabe 

Cifrele arabe (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), folosite astazi in intreaga lume, pentru scrierea numerelor, au 

provenit, initial, nu din Arabia, asa cum sugereaza denumirea, ci din India. Cu 3000 de ani i.Hr., 

locuitorii din Valea Indului foloseau un sistem zecimal bazat pe aceste cifre. In Europa au ajuns 

abia in secolul al IX-lea d.Hr., prin intermediul scrierilor arabe si al musulmanilor care au ocupat 

Spania, si au prins tot mai mult teren odata cu inventarea tiparului, in secolul al XV-lea. 

Originea cuvantului  ―cifra‖ (cifrele fiind cele care ajuta la scrierea numerelor) trebuie cautata 

in  cuvantul arab ―sifr‖, care inseamna ―zero‖, contaminat cu latinescul ―cifra‖. ―Sifr‖ este, la randul 

lui, un calc lingvistic (o copiere a unui  cuvant dintr-o alta limba, pastrandu-i-se structura si 

traducandu-se elementele componente) dupa cuvantul sanscrit ―sunya‖ (―zero‖). ―Zero‖ este 

inventia cea mai importanta a sistemului de cifre arab (via India, unde era notat cu un punct, un cerc 

sau un oval, avand o valoare sacra), dar termenul (―sifr‖) a ajuns, in timp, sa desemneze totalitatea 

cifrelor. Desi simbolul ―zero‖ este atribuit arabilor, se pare ca si mayasii il foloseau, chiar cu o suta 

de ani mai devreme, dar fara a vea sansa de a se raspandi in intreaga lume. 

Dovezi ale scrierii lui ―zero‖ (sub forma de punct sau cerc), in structura numerelor, s-au descoperit 

pe teritoriul actual al Cambodgiei si in Sumatra, ambele datand din secolul al VII-lea, adica dintr-o 

perioada in care schimburile comerciale cu India erau intense 

 

     Probleme 

O familie a cumpărat de patru ori mai multe caiete dictando decât de matematică. Fiecare 

copil  din familie primeşte la început două caiete de matematică şi trei caiete dictando, dar mai 
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rămân 2 caiete de matematică şi 43 caiete dictando. Câţi copii are această familie şi câte caiete de 

fiecare fel erau la început? Rezolvaţi problema folosind altfel de reprezentări decât prin segmente.  

     Rezolvare 

     Din prima propoziţie aflăm că pentru un caiet de matematică s-au cumpărat patru caiete dictando 

( de patru ori mai multe). Reprezentăm caietele de matematică prin dreptunghiuri şi pe cele dictando 

prin triunghiuri.Caietele de ambele tipuri date copiilor sunt colorate cu negru , iar cele rămase sunt 

colorate cu roşu. Fiecare copil a primit două caiete de matematică, cărora le corespund opt caiete 

dictando (de două ori mai multe ), din care nu sunt distribuite decât trei. Prin urmare, la fiecare 

copil se pun deoparte cinci caiete dictando. Pentru cele două caiete de matematică nedistribuite 

rămân  opt caiete dictando nedate copiilor. Au rămas 43 de caiete dictando nedistribuite, rezultate 

din produsul dintre numărul copiilor înmulţit cu cinci , la care se adaugă cele opt corespunzătoare 

caietelor de matematică nedistribuite. Scăzând cele opt caiete dictando neditribuite (43-8) obţinem 

35. 35 reprezintă numărul copiilor înmulţit cu 5. Aflăm uşor numărul copiilor. 35:5=7. Numărul 

caietelor se află uşor. 7X2+2=16 caiete de matematică 7X3+43=64 caiete dictando Verificăm: 

16X4=64  

La un concurs de matematică se acordă se acordă 5 puncte pentru o problemă rezolvată corect şi se 

scad 2 puncte pentru o problemă greşită. Alexandru a trimis 20 de probleme rezolvate şi a primit 72 

de puncta. Câte probleme a rezolvat bine şi câte greşit ? 

 Rezolvare 

          Ȋntâi stabilim ce ponos aduce o problemă greşit rezolvată. Nu numai că nu se dau cele 5 

puncte, dar se mai pierd încă doua din cele primate pentru rezolvări corecte. 5+2=7 Dacă rezolva 

corect toate cele 20 de probleme, Alexandru ar fi primit 100 puncte. 20X5=100 Prin scădere aflăm 

câte puncte a pierdut. 100-72=28 Acum aflăm câte probleme au avut rezolvarea greşită. 28:7=4 
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Folosirea platformelor educaţionale si implicarea elevilor in proiecte de colaborare on-line 

oferă oportunitatea de a face inovaţii în actul educaţional, aduce ceva în plus orelor de curs şi, astfel 

îi motivează pe elevi mult mai bine să se implice în activităţi de învăţare. Implicarea într-un astfel 

de proiect asigură elevilor o motivare superioară în învăţarea şi practicarea deprinderilor complexe 

de comunicare.  

Cerinţele societăţii actuale impun acordarea unei atenţii deosebite sistemului de învăţământ 

românesc şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare. Tehnologia poate duce la 

îmbunătăţirea procesului de formare a cadrelor didactice şi a calităţii activităţilor de învăţare, 

făcându-le mult mai eficiente şi oferă acces la un curriculum şi la o serie de experienţe de învăţare, 

care nu ar fi posibile altfel. Mediile educaţionale virtuale, bibliotecile şi clasele virtuale sunt doar 

câteva dintre aspectele care definesc esenţa viitorului în procesul de educaţie: acces rapid şi 

universal la resursele educaţionale.Universul virtual creează noi oportunităţi de apropiere şi de 

colaborare, dezvoltând competenţe sociale necesare pentru desfăşurarea activităţilor în contextul 

actual complex 

Când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de informaţie foarte mare, platformele 

e-learning îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ deoarece permit utilizarea mai 

eficientă a resurselor materiale cât şi umane.  

Platformele de învăţare online, sau asa-numitele platforme e-learning, sprijină procesul de 

învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii 

online de dezbatere, pe teme diverse.  

Instruirea de tip e-learning presupune utilizarea platformelor şi portalurilor educaţionale, a 

tehnologiilor şi aplicaţiilor de nouă generaţie ale Internetului – generic denumite web 2.0 – sau a 

rețelelor şi mediilor informatice sociale.  

Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul învăţământului, 

conducând la ameliorarea procesului instructiveducativ prin însuşirea unor procese de învăţare 

active şi autonome, creşterea interesului elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare 

formală sau nonformală, individuală şi în grup.  

E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească 

procesul de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia 

tradiţională, ea poate completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui. Acest tip de 

platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că generațiile actuale 

sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate 

a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu activități specifice 

fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.  

Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ: - accesibilitate, 

flexibilitate şi confort; - independenţa geografică, mobilitatea; -prezentare concisă şi selectivă a 

conţinutului educaţional;  

Alte avantaje: - metode pedagogice diverse – programele elearning au la bază diverse 

metode pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional 

diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; - 
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individualizarea procesului de învăţare (fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare), 

parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi 

permanent.  

Printre dezavantaje… - necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor; - costuri 

mari pentru proiectare şi întreţinere.  

Platforme de tip e-learning: - Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Envinronment - Platforma AeL- Advanced eLearning - Wikispaces - eTwinning - iTeach - Frog - 

Blackboard - portal.compendiu.ro  

Moodle este un sofware liber și open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un 

sistem de management al cursului, sistem de management al învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi 

evaluare virtual. Moodle este un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă 

virtuală și bibliotecă digitală. Infrastructura Moodle suportă multe tipuri de plugin-uri: - activități 

(inclusiv jocuri de cuvinte și de numere) - tipuri de resurse - tipuri de întrebări (cu răspunsuri 

multiple, adevărat sau fals, „completați spațiul liber‖) teme grafice - metode de autentificare (poate 

solicita nume de utilizator și parolă de acces) - filtre de conținut Principalele activități care pot fi 

definite în cadrul platformei e-learning sunt: -Tema cu dead-line -Chat -Forum de discuții -Pagini 

Wiki -Conferința web Platforma oferă fiecărui utilizator un spațiu propriu în care acesta să își poată 

păstra și organiza documente personale sau materialele de autoinstruire. Spațiul de lucru dispune de 

funcții de organizare (copiere, mutare și ștergere de obiecte) și de funcții de gestionare a drepturilor 

de acces. Profesorii își pot organiza materialele de instruire și să le utilizeze în sesiuni de instruire și 

evaluare cu precizarea ordinii materialelor în sesiune, a duratelor de parcurgere recomandate și a 

domeniilor cărora li se adresează. Platforma Moodle oferă și o zonă publică, zona în care 

materialele pot fi consultate de orice utilizator autentificat. Aceştia pot căuta în baza de date 

materiale de instruire după diverse date de identificare ce le sunt asociate. Platforma de e-learning 

Moodle conține și forumuri pentru studenți astfel încât aceștia să poată interacționa cu profesorii 

sau colegii pentru dezbaterea unor subiecte de interes major, schimburi de experiență (răspunsuri la 

întrebări, teme de dezbatere, opinii etc.) Forumurile sunt administrate de către un moderator.  

Advanced eLearning – AEL este utilizată în majoritatea scolilor şi liceelor din Romania. 

AEL este o platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a 

conţinutului, oferind suport pentru predare şi invăţare, testare şi evaluare, având o concepţie 

curriculară.  

AeL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: 

materiale interactive, lecţii la diferite discipline, tutoriale, exerciţii, simulări, jocurile educative. 

Biblioteca de materiale educaţionale acţionează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, 

configurabilă, indexabilă şi permite o căutare facilă. Conţinutul poate fi structurat şi adaptat în 

funcţie de nevoi şi îmbogăţit cu diferite informaţii. Drepturile de acces pentru fiecare utilizator sau 

grup de utilizatori pot fi adaptate şi aplicate oricărui segment al bibliotecii. Baza de cunoştinţe oferă 

funcţii de căutare ierarhică, filtrată, sau după cuvinte cheie.  

Wikispaces este proiectat pentru a fi uşor şi distractiv, pentru a vă putea concentra pe ceea 

ce se dorește a se realiza cu elevii, profesorii, şi oricine altcineva de care aveţi nevoie pentru a lucra. 

Wikispaces nu se limitează la text. Se pot crea mai multe pagini, fiecare dintre ele putând avea 

imagini, clipuri video, forumuri de discuţii, documente, foi de calcul şi mai mult. Se poate lucra la 

eseuri sau alte proiecte bazate pe text,dar se pot încărca, de asemenea, notiţe pentru lucrul în clasă şi 

teme pentru acasă sau se pot crea cu elevii proiecte multimedia interesante. Spaţiile wiki se pot 

folosi:  ·ca simple site-uri web; ·pentru grupuri de proiecte; ·pentru gestionarea documentelor 

şcolare ·pentru discuţii şi dezbateri cu elevii; ·pentru colaborare cu alţi profesori; ·pentru 

gestionarea temelor pentru acasă sau a altor activităţi extraşcolare; ·pentru colaborare cu elevii altei 

şcoli din ţară sau din străinătate.  
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- iTeach este o platforma de tip 2.0 care permite colaborarea profesorilor într-un mediu 

virtual avansat.  

- Blackboard - oferă suportul tehnic necesar predării continutului informational formativ, 

creat după o metodologie didactică precisă, prin intermediul internetului.  

Prin intermediul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării, sistemul de învăţământ 

poate contribui la atingerea celor patru elemente de bază ale societăţii bazate pe cunoaştere: 

Know-what (a şti ce) – reprezentând informaţii, cunoştinţe punctuale, factuale, despre 

realitate, ce contribuie la explicarea acesteia; 

Know-why (a şti de ce) – înţelegerea realităţii pe baza cunoaşterii ştiinţifică a legilor şi 

principiilor naturii, a legilor sociale etc.; 

Know-how (a şti cum) – dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de a aplica în practică 

diferite cunoştinţe, informaţii, principii de funcţionare; 

Know-who (a şti cine) – informaţii despre cine şi ce ştie să facă. 

Utilizarea TIC favorizează procesul de învăţare prin următoarele atribute: 

 Prin activităţile provocatoare - multisenzoriale, multidisciplinare - utilizarea TIC îi 

motivează pe elevi; sunetul, culoarea, mişcarea stimulează registrul senzorial, amplificând tonusul 

atenţiei şi facilitând menţinerea informaţiei în memoria de lucru / de scurtă durată; 

 Prin acces la resurse informaţionale din afara clasei, şcolii, disciplinei, culturii 

specifice, ariei geografice, momentului istoric etc.; 

 Prin recurgerea la imagini, sunete, animaţii, simulări se facilitează înţelegerea/achiziţia 

unor concepte abstracte; 

 Prin capacitatea de căutare a surselor de informaţii ce stimulează curiozitatea, 

explorarea şi cercetarea, favorizând formularea de ipoteze şi de teme- subiecte-probleme de 

investigare propeie; 

 Prin interacţiunea personală cu softuri educaţionale specifice se oferă posibilitatea 

exersării individuale şi individualizate necesare pentru formarea unor deprinderi, atingerea unor 

nivele performative/standardizate, recuperarea unor segmente instrucţionale, revederea unor 

capitole/ teme din propria arie curriculară sau a altei discipline etc.; 

 Prin diversele interacţiuni colaborative în rezolvarea unor probleme / sarcini de lucru / 

proiecte etc. se facilitează procesul de asimilare a cunoaşterii. 

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi 

creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi şi în viitor. 

Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce realizează elevul, trebuie să funcţioneze, trebuie să fie 

utilizabil; altfel spus,  trebuie să aibă toate calităţile unui produs. 

Utilizarea calculatorul in lectie  o face mai atractiva,scurteaza timpul de intelegere,de 

efectuare a calculelor ,a graficelor,se pot realiza experimente virtuale( pe care nu le poti rezolva in 

laborator),verificarea este obiectiva (se inlatura tot felul de efecte )Se pot evalua cunostinte 

dobandite cat si gradul de realizare a deprinderilor urmarite .Mai exact e vorba de TIC! 

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare –

învăţare –evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate 

meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor 

de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii 

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 

deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot 

realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a 

informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 
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dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a 

culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, 

documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, 

anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale) 

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 

programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 

interactive care să antreneze copii de pe întreaga planetă. Se realizeaza astfel si celelalte doua 

scopuri TIC: prezentarea informatiilor dar si tehnoredactarea documentelor. Utilizarea 

tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor softuri de foarte bună 

calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine programelor şcolare româneşti, de costurile 

foarte ridicate, de lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la 

schimbare a cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor. 

DECI !! 

Platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul 

mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor 

accesibile, stimul pentru învăţare,interacţiune şi colaborare. 

 

E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii 

IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl 

utilizează, la obţinerea unei experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-

un domeniu al cunoaşterii. 

 

BIBLIOGRAFIE 

                   

1.Anghel, T. (2009). Instrumente Web 2.0 utilizate în educație. Cluj-Napoca: Albastra.  
2. Ghid pentru profesori  

Resurse online: 

1. http://www.slideshare.net/ 

2. http://www.wikispaces.com/ 

3. https://www.dropbox.com/ 

4. https://www.blogger.co 

  



79 

 

Aplicații ale logaritmilor în viața reală 
 

Iacinschi Gabriel-Cosmin 

Școala:Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuţă Şendriceni 

Profesor îndrumător: Opriţă Elena        

 

Definiţie:  

Logaritmul unui număr real pozitiv x în baza b, un număr real pozitiv diferit de 1, este exponentul 

la care b trebuie să fie ridicat pentru a da x.  

Logaritmul în bază 10 (care este b = 10) se numește Logaritm zecimal și are multe aplicații în 

știință și inginerie. 

În luna noiembrie în liceul nostrum a avut loc întâlnirea 

profesorilor de matematică din zona Dorohoi. Cu 

această ocazie, eu am studiat și prezentat materialul cu 

tema: Aplicații ale logaritmilor în viața reală 

Logaritmii ţin de partea practică a matematicii, 

înlesnind aplicaţiile în tehnologie şi astronomie. 

Logaritmii scurtează calculele în acelaşi fel în care 

înmulţirea scurtează adunările repetate: șase plus șase 

plus șase plus șase reprezintă trei calcule, în timp ce 

șase ori patru înseamnă un singur calcul. Cu ajutorul 

logaritmilor se pot calcula mai uşor puterile. Cinci la 

puterea a doua este douăzeci şi cinci. Un logaritm este 

puterea la care trebuie ridicat un număr dat numit 

bază, pentru a obţine un alt număr. Logaritmul lui 100 în baza 10 este 2, şi poate fi scris în 

următoarea formă: log10 100 = 2. 

Deşi inventarea logaritmilor a fost revendicată şi de alţii, şi este adevărat că mai mulţi oameni au 

contribuit la dezvoltarea ideii, principalul părinte al logaritmilor a fost John Napier. 

Napier a urmat Universitatea St. Andrew‘s din Scoţia, fără însă a obţine o licenţă, un lucru obişnuit 

în acea vreme. Se crede că a călătorit prin Europa la sfârşitul anilor 1560 şi că a stat ceva timp la 

Paris. În 1571 revenea la moşia lui din Scoţia, unde şi-a dedicat mare parte din top controverselor 

religioase ale vremii. Napier a fost un protestant devotat şi a considerat că publicaţia sa cea mai 

importantă a fost Simpla descoperire a revelaţiei depline a Sf. Ioan (1593), în care încerca să Aplice 

cartea revelaţiei. Ideea lui era că simbolurile erau toate numerice şi prin urmare, soluţia cărţii era 

matematică. 

. Ideile despre logaritmi au fost publicate în 1614, într-o lucrare intitulată Mirifici logarithmorum 

canonis descriptio. Logaritmii lui 

Napier erau uşor diferiţi de cei care 

se utilizează azi; Şi-a definit 

logaritmii drept raportul a două 

distanţe dintr-o formă geometrică, 

în timp ce în matematica modernă 

sunt văzuţi ca exponenţi. Napier a 

inventat logaritmii pentru a-i scuti 

pe astronomi de calcule 

interminabile şi pentru a reduce 

numărul greşelilor pe care le 

făceau. După părerea lui, „scurtând 
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munca de calcul, logaritmii dublau viata astronomilor‖. 

 

Aplicaţii 

Logaritmii au multe aplicaţii în interiorul şi în afara matematicii. Unele dintre aceste evenimente 

sunt legate de noţiunea de invarianţă de scară. 

Scară logaritmică 

Cantităţile ştiinţifice sunt adesea exprimate în logaritmi ai 

altor cantităţi, folosind o scară logaritmică. de 

exemplu, decibelul este o unitate de măsură asociate cu o 

scară logaritmică a valorilor unui raport. ea se bazează pe 

logaritmul zecimal al raportului : de 10 ori logaritmul 

zecimal al unui raport de puteri  sau de 20 de ori 

logaritmul zecimal al raportului unor tensiuni. 

 

Psihologie 

• Logaritmii apar şi în unele legi care 

descriu percepţia umană: Legea lui Hick propune 

o relaţie logaritmică între timpul cât durează ca o 

persoană să aleagă o alternativă şi numărul de 

opţiuni pe care le au. 

• Studiile psihologice au constatat că persoanele cu puţină educaţie în matematică tind să 

estimeze cantităţile logaritmic, adică ele pun un număr pe o linie în funcţie de logaritmul lui, 

astfel că 10 este poziţionat la fel de aproape de 100 ca şi 100 de 1000. 

 

Muzică 

Logaritmii sunt legaţi de tonurile şi intervalele  muzicale. În temperarea egală, raportul 

frecvenţelor depinde numai de intervalul dintre două tonuri, nu şi de o anumită frecvenţă (sau 

înălţime), a tonurilor individuale. De exemplu, nota La are o frecvenţă de 440 Hz şi Si bemol  are o 

frecvenţă de 466 Hz. Intervalul întreLa şi Si bemol este un semiton, cum este şi cea Si 

bemol şi Si (frecvenţa 493 Hz).  

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Interval_(muzic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gam%C4%83_temperat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gam%C4%83_temperat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Semiton
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File din istoria antică a geometriei 

 

Cifor Sebastian 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 

Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

Geometria studiază încă din cele mai vechi timpuri relaţiile metrice spaţiale dintre diferitele 

corpuri solide, încă de pe vremea când oamenii abia au început să măsoare distanţele, să calculeze 

arii şi volume, ca mai apoi să se ajungă la geometria plană clasică, în care accentul a fost pus pe 

construcţiile realizate doar cu rigla şi compasul.   

Din punct de vedere etimologic, termenul de ―geometrie‖ provine din limba greacă, în care 

se scrie ―γεωμετρία‖ şi este alcătuit din ―geo‖ – pământ şi ―metria‖ –  măsură. 

 
Euclid (325 - 265 î.Hr.) 

               Cele mai vechi dovezi materiale ale utilizării noţiunilor 

de geometrie au fost descoperite în Egipt şi Babilon, în jurul 

anului 3000 î.Hr. Se cunoşteau versiuni ale teoremei lui 

Pitagora cu 1500 de ani înainte de enunţarea celebrei teoreme, iar 

egiptenii o foloseau pentru construirea piramidelor. 

             Pentru grecii antici, geometria reprezenta regina 

ştiinţelor, iar filozofii au considerat că geometria studiază 

„formele eterne‖ şi au dezvoltat ideea unei teorii axiomatice, care 

pentru mai bine de 2000 de ani a fost privită ca fiind paradigma 

ideală pentru toate ştiinţele teoretice moderne.  

             Un moment crucial în dezvoltarea geometriei l-a 

constituit introducerea rigorii prin axiomatizarea introdusă 

de Euclid, 325 care a influenţat ulterior secole întregi de ştiinţă. 

           Pitagora este considerat părintele matematicii. El a fost 

elevul lui Thales din Milet şi a reunit în jurul său un grup cu 

care a studiat matematica, muzica, filosofia în cadrul şcolii de 

la Crotona. El considera că numărul este esenţa tuturor 

lucrurilor, principiul lumii şi a studiat lungimile non-

măsurabile din geometrie utilizând numerele iraţionale.  

           Platon, 427-347 î.Hr., deşi filosof, nu matematician, a 

postat pe frontispiciul Academiei sale din Atena: „Să nu intre 

cine nu este geometru‖. El considera că geometria trebuie 

studiată doar cu rigla şi compasul, iar datorită aceastei 

concepţii au rămas celebre trei probleme clasice, rămase 

nerezolvate până azi: trisecţiunea unghiului, adică împărţirea 

un unghi oarecare în trei unghiuri egale, dublarea cubului - cum 

să fie construit un cub cu volumul dublu faţă de cel al unui cub 

dat şi respectiv cuadratura cercului - construirea unui pătrat cu 

aria egală cu cea a unui cerc. 

 
Pitagora (582 - 496 î.Hr.) 

Thales din Milet reprezintă o figură clasică a panteonului filozofic grecesc, care a contribuit 

la dezvoltarea matematicii şi astronomiei, fiind considerat părintele științelor şi făcând parte din cei 

―Şapte Înţelepţi ai Geciei antice‖. În domeniul matematicii, Thales a adus în Grecia toate noţiunile 

de geometrie pe care şi le-a putut însuşi în timpul călătoriilor sale în Egipt, idei pe care le-a 

dezvoltat ulterior prin studiile sale. Teoremele geometrice elaborate de el au constituit temelia 

matematicii clasice grecești. Astfel, datorită cercetărilor sale, 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 şi că o paralelă dusă la una 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii_geometrice_cu_rigla_%C8%99i_compasul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Babilon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Axiom%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lungime
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%83surabilitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trisec%C8%9Biunea_unghiului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dublarea_cubului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_cercului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi
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dintre laturile unui triunghi formează segmente proporționale pe celelalte două laturi ale 

triunghiului dat – cunoscută actualmente sub denumirea de teorema lui Thales. 

 
 

Thales din Milet (cca. 624 – cca. 546 î.Hr.) 

 

 

Teorema lui Menelaus este una din teoremele clasice ale geometriei sintetice şi poartă 

numele celebrului matematician şi astronom grec Menelau din Alexandria, căruia i se atribuie și 

descrierea conceptului de geodezică din astronomie.  

 
Menelau din Alexandria (cca. 70 - 140 d.Hr.) 

Enunţul teoremei lui Menelaus este 

următorul:  

Se consideră triunghiul ABC și 

punctele M, N, P situate pe dreptele BC, CA, 

respectiv AB, diferite de A, B, C. Dacă 

punctele M, N, P sunt coliniare, atunci are loc 

relația: 

 

 

  

Există două situaţii distincte, care sunt 

abordate din punct de vedere grafic în mod 

separat: 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=624_%C3%AE.Hr.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/546_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Menelau_din_Alexandria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geodezic%C4%83
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Trasarea unor anumite figuri geometrice și determinarea unor elemente ale acestora 

utilizând numai o riglă negradată și un compas reprezintă un domeniu aparte al geometriei sintetice. 

Aceste instrumente matematice clasice au fost alese în mod tradițional mai ales datorită faptului că 

sunt cele mai simple și cu ajutorul lor pot fi realizate construcții deosebit de precise. Astfel, încă 

din antichitate, au existat trei probleme celebre de construcții geometrice, rămase nerezolvate: 

cuadratura cercului, dublarea cubului şi trisecțiunea unghiului. 

 

 

 

 

       

 Problema cuadraturii cercului cere să se construiască un pătrat, care să aibă aceeași arie cu 

cea a unui cerc de rază r dată, folosind doar rigla și compasul, adică doar instrumentele pe care le 

aveau la dispoziție geometrii antici. Problema a rămas mult timp nerezolvată, până în anul 1882, 

când Ferdinand von Lindemann a demonstrat că  este un număr transcendent, deci un astfel de 

pătrat nu poate fi construibil în realitate şi, în consecinţă, problema este imposibil de rezolvat.  

 Problema dublării cubului sau a duplicării cubului are următorul enunţ: se dă un cub de 

latură a şi se cere să se construiască cu rigla şi compasul un segment de lungime x, astfel încât cubul 

de latură x vă aibe un volum dublu faţă de cubul iniţial. Prima rezolvare propriu-zisă a utilizat  

metodele geometriei analitice şi provine de la matematicianul grec Menaechmus. În perioada 

modernă, problema a fost reluată folosind numere iraţionale, totul reducându-se la rezolvarea 

ecuaţiei x
3
=2a

3
, adică calculând x=   a. Pentru a=1 se poate pune problema construirii segmentului 

de lungime   . Deci problema poate fi considerată ca fiind soluţionată, însă fără utilizarea riglei şi 
a compasului. 

Cea de a treia problemă celebră a antichităţii este problema trisecțiunii unghiului şi constă în 

împărțirea unui unghi, doar utilizând rigla și compasul, în trei părți egale. Printre cei care au fost 

preocupaţi de studiul acesteia şi au obţinut rezolvări parţiale au fost Hipias, Nicomede, Arhimede şi 

Pappus din Alexandria.  

 

 
 

 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Figuri_geometrice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rigl%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Compas
https://ro.wikipedia.org/wiki/Instrument
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_cercului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dublarea_cubului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trisec%C8%9Biunea_unghiului
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83trat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii_geometrice_cu_rigla_%C8%99i_compasul
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometru&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Lindemann
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_transcendent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_analitic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unghi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii_geometrice_cu_rigla_%C8%99i_compasul
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Arhimede (287 î.Hr. - 212 î.Hr.)              Pappus din Alexandria (c. 290 – c. 350) 

 

Pappus din Alexandria a fost unul dintre ultimii mari matematicieni greci clasici 

ai antichității. Contribuțiile sale se înscriu cu precădere în domeniul geometriei. Lui îi este atribuită 

celebra teoremă a lui Pappus, din geometria proiectivă, care afirmă că: stabilește că, dacă A1, B1, C1 

și A2, B2, C2 sunt două triplete de puncte coliniare, atunci punctele de intersecție A, B, C ale 

perechilor de drepte B1C2 și B2C1, A1C2 și A2C1, A1B2 și A2B1 sunt de asemenea coliniare. 
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Marea teorema a lui Fermat 
 

Petrea Galer Ioana 

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut 

Profesor îndrumător: Pascu Maria 

 

Istoricul acestei „ teoreme” 

De fapt, ea nu este o teoremă propriu- zisă, este numai o ipoteză, formulată în anul 1637, 

de  Fermat pe marginea unei pagini din ediţia Aritmeticii lui Diofant, în termenii următori: „… 

un cub nu este niciodată suma a două cuburi, o a patra putere nu este niciodată suma a două numere 

la puterea a patra, în general, nici o putere de exponent superior lui doi nu este suma a două puteri 

similare‖. 

In formularea algebrică enunțul teoremei este: 

Ecuația 

          

 

nu are soluții dacă n>2 este număr natural, iar x,y,z sunt numere întregi nenule. 

Această teoremă a fost și încă va rămâne unul din subiectele cele mai discutate. 

După fraza reprodusă mai înainte, Fermat, adăugase: 

 „Am descoperit o demonstraţie cu adevărat remarcabilă, dar  această margine este prea mică 

pentru a o cuprinde." 

De aici a început nebunia. Vreme de 358 de ani, marii matematicieni ai lumii au încercat în 

zadar să găsească demonstraţia teoremei lui Fermat, devenită simbol al misterului matematic. Când 

o generaţie capitula, următoarea devenea mai îndârjită şi mai hotărâtă. Pentru matematică, 

importanţa teoremei consta în faptul că prin încercarea de a o demonstra au fost făurite noi metode 

puternice care au dus la crearea unei vaste ramuri a matematicii - "teoria algebrică a numerelor". 

Totul a fost cu atât mai frustrant, cu cât totul se baza pe un enunţ atât de simplu, încât şi un elev de 

clasa a VIII-a îl putea înţelege. 

Originile teoremei pornesc de la şi mai celebra teoremă a lui Pitagora, care ne spune că într-

un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor, adică: 

  

x
2
 + y

2
 = z

2 

De exemplu (3,4,5) sau (5,12,13). Există chiar o infinitate de astfel de triplete, forma lor 

generală fiind x=2uv,y=u
2
 –v

2
 , z=u

2
 +v

2
 , unde u şi v sunt numere naturale oarecare. 

Ca urmare a formulării clare şi concise a lui Pitagora, teorema a fost memorată şi reţinută o 

viaţă întreagă de milioane, dacă nu miliarde de minţi omeneşti. Este teorema fundamentală pe care 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_%C3%AEntreg
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orice şcolar este obligat s-o înveţe. Dar, în ciuda faptului că poate fi înţeleasă de un puşti de zece 

ani, creaţia lui Pitagora a fost sursa de inspiraţie pentru o problemă care a biruit cele mai mari minţi 

matematice ale tuturor timpurilor. 

În ecuaţia lui Pitagora cele 3 numere x, y şi z sunt toate la pătrat:  

x
2
 + y

2
 = z

2
. 

Dar ce se întâmplă dacă ridicăm pe x,z şi z la puterea a 3-a?  Adică dacă avem x
3
 + y

3
 = z

3
 ?  

Erau oarecum uşor de obţinut soluţii în numere întregi, adică tripleţi pitagoreici pentru prima 

ecuaţie, dar schimbarea exponentului de la 2 la 3 (de la pătrat la cub) pare să conducă la o ecuaţie 

fără soluţii în numere întregi. Generaţii de matematicieni înnegrind foi de caiet au eşuat în a găsi 

numere care să se potrivească perfect acestei ecuaţii. 

În prima ecuaţie, "pătratică", provocarea era să rearanjăm plăcile din primele două pătrate 

spre a obţine un al treilea pătrat, mai mare. 

 
Varianta "cubică" a provocării este să rearanjăm două cuburi formate din blocuri într-un al 

treilea cub mai mare. S-ar părea că, indiferent cu care cub începem, atunci când ele sunt combinate, 

rezultatul obţinut este fie un cub întreg cu câteva blocuri rămase pe dinafară, fie un cub incomplet. 

Rezultatul cel mai apropiat de un aranjament perfect este cel în care lăsăm pe dinafară sau rămânem 

fără un singur bloc constitutiv. Spre exemplu, dacă începem cu cuburile 6 x 6 x 6 şi 8 x 8 x 8 şi 

rearanjăm blocurile constitutive, ne lipseşte unul singur pentru a forma un cub complet 9 x 9 x 9, 

aşa cum reiese din figura de mai jos. 

 

  Este oare posibil ca, însumând blocurile constitutive ale fiecărui cub, să obţinem un al treilea 

cub, mai mare? În acest caz, un cub 6 x 6 x 6 adunat cu un cub 8 x 8 x 8 nu se potriveşte perfect, 

neavând suficiente blocuri pentru a forma un cub 9 x 9 x 9. Sunt 216 (6
3
) blocuri constitutive în 

primul cub şi 512 (8
3
) în al doilea. Totalul este de 728 de blocuri constitutive, cu 1 mai puţin decât 

valoarea reprezentată de 9
3
. 

Pare imposibil să găsim 3 numere care să se potrivească perfect ecuaţiei cubice. Cu alte 

cuvinte, se pare că nu există soluţii în numere întregi ale ecuaţiei 



87 

 

x
3
 + y

3
 = z

3
. 

Teorema lui Fermat pentru n=3 depășește nivelul manualelor de liceu. Ea a fost demonstrată 

pentru prima dată de Euler în anul 1768. 

Pentru n>2, doar cazul n=4 admite o demonstraţie elementară, schiţată de Fermat însuşi. 

Chiar şi pentru cazul n=3 demonstraţia depăşeşte nivelul manualelor de liceu; primul care s-a 

ocupat de cazul n=3 a fost matematicianul Leonhard Euler în 1753.  

În 1825, francezii Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet  şi Adrien-Marie Legendre  

tranşează cazul n=5, demonstraţia având ca punct de plecare o idee mai veche a lui Marie-Sophie 

Germain. 

După câţiva ani, este finalizată demonstraţia pentru n=7,de către francezul Père de Gabriel 

Léon Jean Baptiste Lamé . La mijlocul secolului XIX, Academia Franceză instituie un premiu de 

3000 franci (o sumă enormă atunci ) pentru o demonstraţie completă a teoremei.  

Demonstraţii pentru numere prime mai mici ca 100 au fost date aproximativ în aceeaşi 

perioadă,de către matematicianul german Ernst Eduard Kummer. În 1908, magnatul german Paul 

Wolfskehl alocă uriaşa sumă de 100.000 de mărci celui ce va demonstra teorema ('oferta' fiind 

valabilă până în 2007).  După apariţia calculatoarelor electronice, au fost abordate cazuri particulare 

pentru valori tot mai mari ale lui n; prin anii 1980, erau elucidate toate cazurile în care n2, 

matematicienii erau convinşi că prin metode elementare nu se mai poate aduce nimic nou. În anul 

1983, matematicianul german Gerd Faltings1 a demonstrat că există cel mult o mulţime finită de 

contra -exemple la marea teoremă a lui Fermat. În septembrie 1994, matematicianul englez Andrew 

Wiles a dat demonstraţia completă a teoremei, după ce, în 1993, propusese o altă demonstraţie, care 

se dovedise a fi greşită. 

Soluția, care are un volum de 200 de pagini, a fost rezultatul unei perioade intense de 

cercetare ce a durat șapte ani, timp in care Wiles a predat la Universitatea Princeton. Wiles a 

prezentat soluția sa in cadrul unor prelegeri la Universitatea din Cambridge, in 1993, iar cei 

aproximativ 200 de cercetători prezenți în sala au izbucnit în aplauze. 

Chiar si atunci, nu s-a terminat tot. Un matematician a revizuit lucrarea originala a lui Wiles și a 

observat erori în soluție, iar cercetarea a trebuit revizuită. Versiunea finală  a fost publicata in 1995, 

cu ajutorul unuia dintre foștii studenți a lui Andrew Wiles. Rezolvarea consta într-o abordare a 

problemei din perspectiva unui unghi neconvențional, care combina elemente din trei ramuri ale 

matematicii: forme modulare, curbe eliptice si reprezentările Galois, bazându-se pe activitatea de 

secole a matematicienilor de dinaintea lui. 

 

Demonstrația teoremei lui Fermat pentru n=4 

Vom demonstra chiar o afirmație mai generală: 

Propoziția 1. Ecuația 

         

nu are soluții întregi nenule. 
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Demonstrație. Să presupunem că ar exista o soluție de numere întregi a ecuației. Fără a restrânge 

generalitatea, putem presupune că ea constă din numere pozitive relativ prime. Cum orice mulțime 

de numere naturale are un cel mai mic număr, atunci între soluțiile acestei ecuații există una (x, y, z) 

cu z minim. Se arată imediat că unul din numerele x sau y trebuie să fie par. Să presupunem că x 

este par (prin aceasta nu se restrânge generalitatea). 

Cum, 

(  )  (  )     

și cum numerele         sunt pozitive și relativ prime, iar numărul    este par, conform lemei 

există numerele m și n, m>n relativ prime și de paritate diferită astfel că  

        

          

         

Dacă m=2k și n=2l+1, atunci am avea 

    (         )     

Ceea ce nu se poate, căci, așa cum am observat mai sus, orice pătrat impar trebuie să fie de forma 

4k+1. Prin urmare numărul m este impar, iar n este par. 

 Fie n=2q. Atunci         așa că  

   (
 

 
)
 

  

Întrucât numerele m și q sunt relativ prime, de aici rezultă că 

    
         

Unde         sunt numere întregi pozitive, evident, relativ prime. 

În particular, să observăm că 

   (  
 )  (   )  

Adică 

(   )     (  
 )   

Cum numerele t și    sunt relativ prime, acestei egalități i de poate aplica din nou lema de mai sus. 

Prin urmare există numerele pozitive a și b, a > b, relativ prime  și de paritate diferită astfel ca 

                       

          

  
          

Deoarece a și b sunt relativ prime, din prima egalitate rezultă că există conform lemei, numerele 

       , astfel ca 

    
      

   

De aceea cea de-a treia egalitate se poate transcrie astfel: 
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Aceasta însemnă că numerele          constituie o soluție (evident primitivă) a ecuației 

         

Formată din numere pozitive. De aceea în virtutea alegerii soluției (x, y, z0 trebuie să avem 

inegalitatea  

      

și deci și inegalitatea  

  
    

Adică inegalitatea absurdă  

         

Astfel propunerea că ecuația            ar avea soluții întregi conduce la o contradicție. 

Prin urmare această ecuație nu are soluții întregi nenule. 

 

 

Bibliografie: 

1. M. M. Postnicov,  DESPRE TEOREMA LUI FERMAT, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1983; 

2. http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/2414_proof.html  

3. http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/20/why-its-so-impressive-that-fermats- 
last-theorum-has-been-solved/ 
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Matematica în artă 
 

Radu Georgiana Amalia și Dyaniska Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești  

Prof. îndrumător Badea Daniela 

 

Matematica în Arta Populară 

Arta populară definește creația care nu se înscrie în artele clasice sau moderne, ci e în general 

inclusă in producția meșteșugărească tradițională sau casnică. 

    Lucrările de artă populară sunt în general de origine anonimă, producătorii lor nu au absolvit 

studii estetice sau artistice în sens mai restrâns. 

Descoperirea fenomenului artei populare ca parte valoroasă a culturii se datorează dezvoltării 

științei istoriei artelor la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din punct de vedere estetic și istoric, ea s-a 

produs în paralel cu dispariția treptată a acestui fenomen în societățile europene care se aflau în plin 

proces de industrializare. Pierderea treptată a tradițiilor meșteșugărești, la sfârșitul secolului al XIX-

lea, în Europa Centrală și de Vest (și mai târziu și în Europa de Est), i-a anulat artei populare baza ei 

naturală.  

 

 

 

 

 

 

Arta populară în viețile noastre 

Arta populară în vieţile oamenilor a adus multă bucurie, astfel ei  realizând: perne, farfurii, liguri, 

păpuşi, veşminte, etc. .  

Mai târziu oamenii au realizat că toate lucrurile pe care le-au facut au fost realizate într-un singur 

fel: simetria, iar astfel matematica se leagă de arta populară. 

 

Matematica în Arta Populară 

După cum v-am spus matematica se leagă de arta populară, prin simetrie. 

De exemplu pernele realizate de femei erau făcute  prin simetrie astfel ca : modelul de pe pernă 

era şi de o parte şi de alta a acesteia la fel. 

Astăzi arta populară nu mai este aşa des în Romania , dar în unele regiuni oamenii încă mai 

folosesc aceasta arta pentru : vesminte, farfurii , perne , lenjerii etc.. 
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Matematica si muzica 

Cei vechi aveau un instrument muzical mult folosit in reprezentatiile muzicale : lira cu 8 coarde 

vibrante. La aceasta lira s-au determinat raportele dintre doua sunete muzicale, precum tonul, 

semitonul, cvarta, cvinta, octava. Un interval muzical, distanta dintre doua sunete sau doua note 

muzicale, poate fi reprezentat aritmetic prin catul dintre frecventa sunetului muzical mai acut si 

frecventa sunetului muzical mai grav. Aceasta inseamna, experimentandu-se in alt mod matematic, 

ca logaritmul unui interval oarecare esteegal cu logaritmul  frecventei notei mai inalte minus 

logaritmul frecventei notei mai joase. Dar un logaritm poate fi exprimat si ca o suma de logaritmi ai 

intervalelor componente (ceea ce inseamna, in acest caz, ca intervalul poate fi determinat aritmetic 

ca un produs de numere). 

 

Matematica in muzica 

Dupa cum vedeti, matematica este des intalnita in muzica prin faptul că: inseamna o doime , 

adica  doi   timpi , iar in matematica unu supra doi o fractie ordinara subunitara. 

 

Matematica şi poezia 

Poezia  este o formă de artă în care limba este utilizată pentru calitățile sale estetice și 

evocative, pentru a completa sau a înlocui semnificația sa aparentă. Poezia poate fi scrisă 

independent, în forma unor poeme discrete, sau poate apărea în conjuncție cu alte arte, în opere 

dramatice în versuri, imnuri sau texte ale unor cântece. 

Discuțiile pe tema poeziei au o istorie lungă. Aristotel este unul dintre primii filosofi care au 

încercat să definească poezia în tratatul Poetica, care pune accent pe utilizarea discursului 

în retorică, dramă, cântec și comedie. Încercările de mai târziu de a defini poezia au pus accentul pe 

trăsături cum ar fi repetiția sau rima și au accentuat estetica prin care poezia se distinge 

de proză. Începând de la mijlocul secolului XX, poezia a fost uneori definită într-un sens larg, ca un 

act creativ fundamental care utilizează limba. 
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Matematica și poezia - Altă matematică 
 

Iliescu Ruxandra 

Școala Gimnazială Nr.81 

Prof.coord. Ichim Cristina (matematică)/ Petre Oana (limba română) 
 

Noi știm că unu ori unu fac unu, 

dar un inorog ori o pară 

nu știm cât face. 

Știm că cinci fără patru fac unu, 

dar un nor fără o corabie 

nu știm cât face. 

Știm, noi știm ca opt 

împărțit la opt fac unu, 

dar un munte împărțit la o capră 

nu știm cât face. 

Știm că unu plus unu fac doi, 

dar eu și cu tine, 

nu știm, vai, nu știm cât facem. 

Ah, dar o plapumă 

înmulțită cu un iepure 

face o roșcovană, desigur, 

o varză împărțită la un steag 

fac un porc, 

un cal fără un tramvai 

face un înger, 

o conopidă plus un ou, 

face un astragal... 

Numai tu și cu mine  

înmulțiți și împărțiți 

adunați și scăzuți 

rămânem aceiași... 

Pieri din mintea mea! 

Revino-mi în inimă!        Altă matematică, Nichita Stănescu 

 

Se crede că matematica și poezia sunt „mulțimi‖ disjuncte, care nu se intersecteză în niciun 

punct. Cei ce cred acest lucru se înșală, deoarece nu este nevoie numai de exactitate ci și de 

sensibilitate și creativitate pentru a surprinde frumusețea matematicii, întocmai cum poezia are 

nevoie atât de sensibilitate cât și de logică pentru a transmite cititorului inefabilul, cele două fiind 

complementare în exprimarea frumosului. Dan Barbilian – matematician, cunoscut ca poet sub 

pseudonimul Ion Barbu, spunea: există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos 

unde se întâlneşte cu poezia.  

Matematica nu ține numai de rațiune, ci și de suflet, căci ea este lirica cifrelor care, la fel ca 

o poezie, poate să facă sufletul cititorului  să vibreze, să imprime un fior care îi pătrunde în gânduri 

și îl poartă dincolo de rațiune.  

Poezia „Altă matematică‖ farmecă prin originalitatea cu care poetul și-a transmis ideile, 

trăirile și sentimentele, dovedind că o sursă de generare și expunere a cunoștințelor sale a fost 

matematica. Nichita Stănescu a transmis sentimente profunde dar și emoții jucăușe prin intermediul 

elementelor matematice. Poetul a folosit calcule matematice pentru a lansa un joc de cuvinte și idei, 

a cărui menire este de a impresiona, de a fascina prin unicitate și ingeniozitate.  
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În primul rând titlul acestei poezii are o semnificaţie profundă. Din start poetul desluşeşte 

faptul că nu este vorba de matematica pe care fiecare dintre noi o cunoaşte (mai mult sau mai 

puţin). Se observă dorinţa eului liric de a arăta şi un alt mod în care se poate vedea lumea. 

Matematica este percepută ca o unealtă vitală pentru fiecare persoană, prin intermediul ei lumea îşi 

trăieşte destinul. 

De asemenea, poezia induce și un ușor sentiment de melancolie când este afișată iubirea 

celor două entități diferite ce încearcă să se unească în spirit. Eul își cheamă perechea în inimă, 

răzvrătindu-se împotriva exactității rațiunii:  

―Știm că unu plus unu fac doi, 

dar eu și cu tine, 

nu știm, vai, nu știm cât facem‖ 

Nichita a dovedit că a creat poezii cu matematica în suflet și pe buze, simțind chemarea 

cifrelor și a figurilor geometrice, a căror frumusețe îl ademenea să se îmbete cu lirismul lor.  

Ce pregătire matematică avea Nichita? Chiar el declară lui Boris Buzilă, într-un interviu, că 

a debutat "în revista de fizică şi matematică cu rezolvări de probleme şi semnându-le Stănescu 

Hristea, elev".  

Unor figuri geometrice Nichita le acordă o importanţă specială, dedicându-le câte un poem 

întreg în volumul "Operele imperfecte". Poetul ne predă, în inconfundabilul său stil, adevărate lecţii 

despre cub, cerc şi alte figuri geometrice.  

Iată câteva "definiţii" stănesciene de mare subtilitate:  

"...Ce cub perfect ar fi fost acesta  

de n-ar fi avut un colţ sfărâmat!" (Lecţia despre cub).  

Sau în "Lecţia despre cerc", poem care pare a fi închinat memoriei lui Arhimede:  

"Se desenează pe nisip un cerc  

După aceea se izbeşte cu fruntea nisipul 

şi i se cere iertare cercului.   

Atât.".  

În faţa perfecţiunii unor figuri geometrice poetul se lasă pur şi simplu copleşit, motiv pentru 

care ajunge să creadă că acestea ar fi trebuit să fie modele pentru însăşi viaţa . Triunghiul, pătratul şi 

alte figuri geometrice mai simple înseamnă tot atâtea forme şi grade ale libertăţii de a gândi. 

Geometria pare să îi asigure liniştea sufletească: "...Geometria e liniştea / întâmplării..." 

(Autobiografie la Belgrad).  

Nichita se simte uneori depăşit de ideea de număr, unitatea ridicându-i mari semne de 

întrebare:  

"...Ah sunt un vitreg 

şi pe deasupra fără de doi 

Un străin faţă de unu 

Un străin de unu 

Un străin al unului ..." (Ars poetica),  

sau cifrele în sine exercitând pur şi simplu asupra sa o atracţie magică:  

"Noi doi 

voi patru şi ei opt 

Ah! Cât de verde pare iarba!" (Haiku).  

Descurajat, ajunge să declare:  

"Unul nu este 

şi nici nu există." (Numărătoarea - În dulcele stil clasic). 

Există, desigur, mult mai multe frumuseţi ale matematicii pe care Nichita nu a avut şansa să 

le fi cunoscut, altfel cu siguranţă le-ar fi surprins în poemele sale. 

Bibliografie: 

Florea Firan, Constantin M. Popa, Poezia contemporană-antologie comentată, Editura Macedonski, 

Craiova, 1997. 
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Matrice Stochastică 
 

Groşan Adrian Dănuţ și Rus Nicoleta Maria  

Colegiul Tehnic ʺAurel Vlaicuʺ Baia Mare 

Profesor coordonatorː Adela Pop 

 

Def.1: O matrice  
njiijaA

,1, 
   nM ,  care are proprietăţiile 0ija  şi ;1

1




n

j

ija   se numeşte 

matrice stochastică de ordinul n. 

 

Def.2 : O matrice  
njiijaA

,1, 
   nM  care are proprietăţiile: 

  0ija   şi  1
1




n

i

ija  si 1
1




n

j

ija  se numeşte matrice dublu stochastică. 

         Exemplu:   A=
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ia    matricea A este dublu stochastică. 
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Aplicaţia 1.  Să se arate că dacă A   nM  este o matrice stochastică, atunci: 

a) Det   0 nIA  

b) Suma produselor elementelor de pe fiecare linie  este mai mică sau egală cu 
1

1
nn
,  adică 

1
1 1

1


 

 n

n

i

n

j

ij
n

a   

 

Soluţie: a)  A- matricea stochastică      
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b) Aplicând inegalitatea mediilor obţinem:  
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Aplicaţia 2. Să se arate că produsul a doua matrice dublu stochastice este o matrice dublu 

stochastică. 

 

       Soluţie: Fie matricele dublu stochastice A=  
ija  )( nM  şi B=  

ijb  )( nM  

  

Produsul lor BA  =C are elementele .
1





n

j

jkijik bac  . Demonstrăm că suma elemntelor de pe 

fiecare colană a matricei C este egală cu 1 . 
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Analog demonstrăm că suma elemntelor pe fiecare linie a matricei BA   este egală cu 1 .                                                                            
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                 BA  este o matrice dublu stochastică.  

 

Aplicaţia 3. Să se arate că produsul tuturor elementelor dintr-o matrice dublu stochastică de ordinul 

n este cel mult 
2

1
nn

 . Când este atinsă această valoare ?  

   

 Soluţie: Aplicăm inegalitatea mediilor  
ag mm   şi obţinem :  

n
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  Aplicaţia 4. Să se găsească forma unei matrice dublu stochastice care  comută cu matricea dublu 

stochastică  M = 
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Soluţie: Fie )(3 MA  ; aaii   si baij  pentru ji   
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 AMMA     A comută cu M 

A stochastică a+2b=1     b=
2
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Înlocuim pe b în matricea A şi obţinem : 
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Obs. Matricea A se poate scrie determinând a=1-2b  a,b0   
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Mentorat în proiectul transdisciplinar Orele Urbane 

Ingenium (ediţia a III-a, 2016) 
 

Ionescu Ana şi Udrişte Matei Ştefan 

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice”I.N.Socolescu” 

Profesor îndrumător: Culea Lavinia Cristina 

 

                     Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I.N. Socolescu‖ din Bucureşti, 

prima şcoală medie de arhitectură de pe teritoriul României, purtând numele iniţiatorului inginer şi 

arhitect Ioan N. Socolescu, înţelege să-şi regândească rosturile existenţei sale în contextul 

imperativelor învăţământului contemporan.La împliniriea a peste 130 de ani de existenţă a iniţiat un 

concurs dedicat la început şcolilor din capitală, apoi tuturor şcolilor de profil din zonă. Concursul 

poartă denumirea ― INGENIUM , spaţiu locuit, trăit, meşteşugit‖. Proiectul concursului porneşte din 

dorinţa de a aduce o nouă perspectiva în abordarea aspectului vocaţional la nivelul învăţământului 

preuniversitar: transdisciplinaritatea şi interculturalitatea, urmând în fiecare an o altă ediţie tematică 

circumscrisă domeniului subliniat de titlul ales.  

                     Într-o lume unei accentuate specializări apelul la transdisciplinaritate este modul de 

integrare a informaţiilor în înţelegerea rosturilor practice şi spirituale ale cunoaşterii iar 

interculturalitatea reprezintă modul de a răspunde nevoii de afirmare a valorilor cultural-identitare. 

                     În luna aprilie 2016 în cadrul orei de dirigenţie ne-a fost prezentat proiectul Ingenium. 

Scopul principal al proiectului constă în  dezvoltarea culturală a elevilor de gimnaziu, invitaţi în 

cadrul Colegiului de Arhitectură ―Ioan N. Socolescu‖ Bucureşti, la desfăşurarea unor ateliere 

transdisciplinare pentru obţinerea unor artefacte ludice prin diverse metode de descoperire ale 

matematicii, fizicii, geografiei, literaturii şi modelărilor artistic-arhitectural. În fiecare an, există o 

tematică comună. Anul trecut tematică propusă a fost timpul din punctul de vedere al trăirii lui în 

oraş, sub tematica ―Orele urbane‖. Acesta trebuia să fie corelat cu subiectele propuse de 

coordonatorii tematici ai fiecărei secţiuni din concurs. Un subiect care ne-a  fascinat a fost timpul în 

concordanţă cu matematica. Am fost plăcut surprinşi să observăm metodele folosite de profesorii 

din proiect. Ceea ce a eficientizat discuţiile şi activitaţile despre subiectul timp a fost punerea 

acestuia în viaţa cotidiană. Timpul apelează mereu la cifre. Unul din exerciţiile propus la 

matematică a fost următorul : 

         ―În fiecare dimineaţă Luca merge către şcoală. Când a parcurs un sfert din drum, trece 

pe lângă Piaţa Timpului; când a parcurs o treime, trece de Piaţa Sfântul Gheorghe. La Piaţa 

Timpului ceasul arată 7:30, iar la Piaţa Sfântul Gheorghe ceasul  este 7:35. La ce ora pleacă şi la ce 

ora ajunge Luca la şcoală?―. 

                     După aceast exerciţiu mulţi dintre cei prezenţi au realizat importanţa numerelor,a 

matematicii în lumea exterioară, şi nu doar aplicarea acesteia în exerciţii şi jocuri logice. Când este 

vorba de timp practic intervine matematica doar prin faptul că întreb cât este ceasul sau  îmi 

organizez un program. Timpul este o dimensiunea a vieţii şi obiectul gândirii iar matematică este un 

instrument care ajută la măsurarea acestuia. Susţinem că este cea mai utilă metodă de a scoate la 

lumina capabilitatea unei persoane de a fi matematic în tot ceea ce face. Consider că îţi este 

antrenată nu doar aptitudinea de a calcula dar şi modul de a-ţi proiecta eficient programul zilnic. În 
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timpul desfăşurării atelierelor proiectului, profesorul coordonator de la secţiunea matematică, ne-a 

vorbit despre matematicianul Grigore C. Moisil. Matematician român, profesor la Universitatea din 

Bucureşti, membru al Academiei Române. Membru al Academiei de Ştiinţe din Bologna şi al 

Institutului Internaţional de Filosofie. A publicat lucrări în domeniile analizei matematice, algebrei, 

logicii matematice, geometriei, mecanicii. Fiind un liceu pe domeniu tehnic-arhitectural şi artistic, 

coordonatorii au luat drept reper consultativ scrierile de matematică aplicată artelor vizuale ale 

matematicianului Solomon Marcus (―Semiotică Artelor Vizuale‖).  

                       Această experienţă ne-a dezvoltat din punct de vedere organizaţional,  am învăţat să 

ne structurăm timpul mai eficient. Pe lângă partea personală, am avut ocazia de a colabora cu o 

minunată echipă formată din colegi care au organizat  activităţi diverse împreună cu coordonatorii 

proiectului. Un alt rol al nostru în proiectul concurs ―Ingenium‖ a fost să-i ajutăm pe copiii invitaţi 

să înţeleagă şi să realizeze produsele proiectului.  

                       Un moment recreativ a fost ultima etapă a proiectului,  cea în care elevii au fost puşi 

„să guste‖ din activităţile unui liceu de arte. Alături de noi, elevii mentori, participanţii la proiect au 

avut de realizat diferite machete care au redat ideea de timp (orologii personale). De exemplu am 

construit împreună o busolă unui turn cu ceas sau un ―prinzător de vise‖. Acele momente au fost 

imortalizate de fotograful nostru Matei, care a reuşit să capteze într-un mod profesionist clipe de 

neuitat atât din perspectiva copiilor prezenţi, cât şi din partea noastră. 

                       Cei prezenţi au fost atraşi de activitatea de pe teren care a fost ţinută în centrul 

oraşului.  Majoritatea copiilor au putut vizita, poate pentru prima oară, capitala ţării dintr-o 

perspectivă culturală, cea a meseriei de ceasornicar aflată la mare preţ până nu demult. În tot acest 

timp, echipa noastră a făcut pregătirile necesare pentru expoziţia ARCUB -centrul pentru proiecte 

culturale Bucureşti-ca ambient pentru întâlnirea demonstrativă cu  ceasornicarul. 

                      De altfel, această ediţie a proiectului concurs ―Ingenium‖ a fost selectată că activitate 

de educaţie reprezentativă de către comisia care a susţinut candidatura oraşului ―Bucureşti – 

capitală europeană‖. Lucrările elaborate au redat tematica proiectului, dar noi am reuşit  să redăm 

opera unor mari ceasornicari, precum şi părţi ale cadrului în care aceştia îşi desfăşurau activitatea. 

Au fost clipe grele dar şi frumoase , uneori caraghioase. În ziua prezentării expoziţiei, vremea nu a 

fost de partea noastră,  astfel a trebuit să ne deplasăm prin ploaie de la liceu până în Centrul vechi 

pe toată Calea Victoriei. Am transportat artefacul unui cadran imens sub forma hărţii-ceas a 

Bucureştiului. Drumul nu a fost deloc greu,  acesta fiind parcurs cu multe  râsete şi glume făcute pe 

seama modului în care ne adusese ploaia. Totuşi după ce galeria a fost instalată şi activitatea a 

început să se deruleze, eram mândri de ce am reuşit să obţinem şi bucuroşi de impresiile pozitive ale 

celor prezenţi. Aşadar, am reuşit să ducem încă o dată la bun sfârşit un experiment special. 

                      Suntem nerăbdători să ne implicăm în noi proiecte Ingenium, iar cu aptitudinile şi 

cunoştinţele dobândite  să participăm la descoperirea sensului existenţei prezente şi viitoare. 
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Numărul guvernează lumea 
  

Constantin Yasmina  

Școala Gimnazială Nr.1 Popești, Liceul Tehnologic “Tiu Dumitrescu”, Oraș 

Mihăilești, jud. Giurgiu 

Profesor coordonator: Pîrvulescu Eugenia        

                                                  

După concepția pitagoreicilor numerele reprezentau esența tuturor lucrurilor. Intregul univers 

constituie o armonie de numere, atribuindu-se acestora proprietăți mistice. Numărul nu reprezintă ca 

pentru noi, cei de azi, un simbol abstract, care permite evaluarea unei mulțimi sau mărimi, prin 

numărare, măsurare, cântărire, ci o realitate concretă. Pitagoreicii atribuiau numerelor o existență de 

sine stătătoare.  Numerele sunt lucrurile însele, sau, ceea ce e totuna, lucrurile sunt compuse din 

numere ―MUNDUM REGUNT NUMERI‖ ( numărul guvernează lumea). Pitagoreicii reprezentau 

numerele sub forma unor puncte aranjate în diferite moduri, obținând astfel unele figuri geometrice. 

In acest mod apare noțiunea de numere figurative, realizând pentru prima oară o legătură între 

aritmetică și geometrie. Fiecare punct simbolizează o unitate, un atom material, este inconjurat de 

un câmp gol și nu admite nicio fracțiune. Figurile geometrice se nasc, se compun și se descompun 

numai cu ajutorul numerelor întregi.  

După modul în care sunt așezate, numerele pot fi: Liniare, Plane sau Solide, obținând astfel 

geometria pe o dreaptă, geometria plană sau geometria în spațiu. 

Cele mai simple numere liniare, plane sau solide sunt numerele 2,3,4. Numărul 2 determină poziția 

unei drepte. Numărul 3 determină cea mai simplă figură plană, triunghiul, iar 4 determină cel mai 

simplu corp in spațiu, tetraderul. 

Descompunerea numerelor se putea face și cu ajutorul echerelor.  Presupunem un șir de echere care 

se îmbină unul în altul. Dacă primul echer conține un punct, al doilea 3, al treilea 5, …, se constată 

că suma primelor n numere impare formează un pătrat de latura n ( fig. 1). Se obțin astfel numerele 

pătratice: 

1= 1
2 

, 1+3= 2
2
, 1+3+5= 3

2
, 1+3+5+7= 4

2
,…, iar suma primelor n numere impare va fi :  

Sn= 1+3+5+7+…+ (2 n-1)= n
2
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Echerele care conțin numerele pare formează dreptunghiuri. 

Primul dreptunghi conține două puncte, al doilea 6, al treilea 12,… 

2=1●2, 2+4=2●3, 2+4+6=3●4, 2+4+6+8=4●5,… 

Se obțin astfel numerele dreptunghiulare. 

Se constată direct din figura 2 că suma primelor n numere pare, formează un dreptunghi de 

dimensiuni n si n+1. 

Sn= 2+4+6+…+ 2n= n(n+1). 

 

 

Dacă dreptunghiurile din figura 2 se împart în două părți egale printr-o diagonal, se obțin numerele 

triunghiulare. 

Echerele vor conține numere întregi consecutive.  

Numerele triunghiulare se mai pot așeza și sub forma din figura 3: 

1=
 

 
●1●2,  1+2=

 

 
●2●3,  1+2+3=

 

 
●3●4,  1+2+3+4=

 

 
●4●5,…, 

Iar suma primelor n numere întregi va fi :  

Sn=1+2+3+…+n=
 

 
n(n+1). 
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Dacă vom așeza două numere triunghiulare unul lângă altul, așa ca în figura 4 (numerele situate în 

ultima linie să se suprapună), se obțin numerele pătratice. 

 

Dacă vom reuni în același mod, trei numere triunghiulare (fig. 5) se obțin numerele pentagonale. 

S1=1,  S2=1+4=5,  S3=1+4+7=12,  S4=1+4+7+10=22 

Aceste numere formează o progresie aritmetică cu rația 3 și primul termen egal cu 1: 

1,  1+3●1,  1+3●2,  1+3●3 ,…, 1+3(n-1),  

Iar suma primelor n Numere pentagonale va fi: 

Sn=n+3●[1+2+3+…+(n-1)]=n+
 

 
n(n-1)=

 

 
n(3n-1) 

În mod analog se obțin numerele hexagonale. 

S1=1,  S2=1+5=6,  S3=1+5+9=15,  S4= 1+5+9+13=28. 

Aceste numere formează o progresie aritmetică cu rația 4 și primul termen egal cu 1 (fig. 6) 

1,  1+4●1,  1+4●2, 1+4●3,…, 1+4(n-1). 

Suma primelor n Numere hexagonale va fi: 

Sn=1+5+9+13+…+(4n-3)= n(2n-1). 

Generalizând, se obține formula care ne dă numere poligonale cu p laturi. Fiecarui poligon îi 

corespunde astfel un șir de numere prin însumarea unei progresii aritmetice cu primul termen egal 

cu unitatea și rația egală cu numărul laturilor, mai puțin două: 

1,  1+1●(p-2),   1+2●(p-2),…, 1+(n-1)(p-2); 

Sn=1+(p-1)+…+(np-2n-p+3)= 

=
 

 
[n(p-2)-(p-4)] 
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În tabelul de mai sus se pot vedea: suma primilor 3 termeni, termenul general (de ordinul n), 

precum și suma primelor n numere triunghiulare, pătratice, pentagonale,…, decagonale,…, p-

gonale. Pentru a obține numerele pătratice, pitagoreicii mai foloseau și metoda denumită stadion. 

Pentru a găsi, de exemplu, pe 6
2
 , se scriu numerele de la 1 la 6 și înapoi de la 6 la 1, așa ca în fig. 7. 

 

 

 

Făcând suma acestor numere se obține: 

2(1+2+3+4+5)+6=2●
(   )

 
●5+6=6●5+6=6

2
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În general, pătratul unui număr oarecare n se va obține însumând numerele așezate pe stadionul din 

figura 8: 

 

Se constată că, numărul 1 se află la intrarea și la ieșirea din stadion, iar numărul n al cărui pătrat se 

cere este situat la cotitură.  

Dacă vom însuma numerele situate pe acest stadion, se obține: 

2[1+2+3+…+(n-1)]+ n =2●
 (   )

 
 + n = n

2
. 

Geometria figurativă în spațiu a condus la studierea numerelor solide, cele mai simple fiind 

numerele tetraedrale. Aceste numere se obțin prin suprapunerea numerelor triunghiulare așezate 

pe plane paralele. Se determină astfel tetraedre, ale căror fețe sunt triunghiuri echilaterale egale ( 

fig. 9). 

Formula care ne dă suma a n numere tetraedrale: 

Din figura 9 se constată că: 

S1=1,  S2= 1+3=4,   S3=1+3+6=10,  S4=1+3+6+10=20,… 

Sn=1+3+6+…+
 

 
n(n+1)=

 

 
∑k(k+1)=

 

 
n(n+1)(n+2) 
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Pentru n=1,2,3,4 găsim: 

S1 
 

 
●1●2●3=1;      S2=

 

 
●2●3●4=4; 

S3=
 

 
●3●4●5=10;      S4=

 

 
●4●5●6=20. 

Numerele cubice erau formate din cuburi având latura egală cu 1,2,3,..,n, așa cum se vede în 

figura 10. 

V1=1
3
=1, V2= 4+4= 2

3
,  V3=9+9+9= 3

3
 . 

Formula care ne dă suma cuburilor primelor n numere natural este: 

Sn=1
3
+2

3
+3

3
+…+n

3
= 

 

 
n

2
(n+1)

2 

Pentru n=1,2,3 obtinem : 

S1=
 

 
●1

2
●2

2
=1,     S2=

 

 
●2

2
●3

2
=9, 

S3=
 

 
●3

2
●4

2
=36. 

În mod analog erau formate și alte numere solide: numerele Paralelipipedice, Prismatice, 

Piramidale,… 

Dintre toate aceste denumiri folosite pentru numerele figurative se mai păstrează astăzi pătratul și 

cubul unui număr. 

 

Pitagora a întocmit, de asemenea, și Tabela înmulțirii . Cunoscuta si sub numele de Tabela lui 

Pitagora, aceasta ne permite să cunoaștem produsul a două numere naturale a x b unde  

a,b € { 1,2,…, 10}. 

În geometrie, i se atribuie propoziția din care rezultă că: ―un plan poate fi acoperit cu poligoane 

regulate identice dacă folosim triunghiuri echilaterale, pătrate sau hexagonale‖ (fig. 11). 
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Aceasta afirmație se justifică astfel: 

Notăm cu m numărul poligoanelor ce au câte un vârf comun și, ca urmare, unul din cele m unghiuri 

va fi 360:m. Cum unghiul unui poligon regulat cu n laturi are 180˚ (n-2):n grade, se deduce 

egalitatea:  

    (   )

 
 =  

    

 
, adica n= 2+

 

   
 

m si n fiind numere intregi, se obține: m=3, n=6; m=4, n=4; m=6, n=3. 

Deci, planul poate fi acoperit numai cu hexagoane regulate, pătrate sau triunghiuri echilaterale. 

* 

Au fost studiate, de asemenea, numerele Perfecte, Imperfecte și Supraperfecte 

Un număr se numește Perfect dacă suma S a divizorilor săi (exceptând numărul însuși) este egală 

cu numărul dat N. Dacă S > N, numărul este Supraperfect , iar dacă S < N , numărul este 

Imperfect. 

Mai târziu, Euclid (sec. 3 i.e.n) dă formula numerelor perfecte: N=2
p-1

●(2
p
-1), unde p si 2

p-1
 este 

număr prim. Pentru p = 2,3,5, se obțin numerele perfecte:  

6=1+2+3;               28=1+2+4+7+14; 

496=1+2+4+8+16+61+62+124+248 

Se cunosc până acum 18 numere perfecte, ultimul se obține pentru p=3217 și are aproximativ 2000 

de cifre. 

Numerele: 

12<1 + 2+3+4+6;                 18<1+2+3+6+9; 

20<1+2+4+5+10 

sunt supraperfecte, iar numerele : 

14>1+2+7;              16>1+2+4+8;              22>1+2+11 

sunt imperfecte. 

În școala pitagoreică erau studiate și Numerele Prietene (fiecare dintre ele este egal cu suma 

divizorilor celuilalt). Lui Pitagora i se atribuie găsirea primei perechi de numere prietene: 220 si 

284. 

220=1+2+4+71+142 

284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 
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A doua pereche de numere prietene a fost gasită abia în anul 1636 de Pierre Fermat: 

N1=2
4
●23●47=17296;   N2= 2

4 
●1151=18416 

 

Mersenne în 1644 găsește a treia pereche:  

N1=9363 584;   N2=9437056
 

Până în anul 1943 se cunoșteau 390 de astfel de numere. 

* 

Teoria cosmogonică al lui Pitagora presupune că toate corpurile cerești erau situate pe zece sfere și 

se roteau pe niste traiectorii circulare, în jurul unui foc sacru. Apare pentru prima oară ipoteza că 

pământul nu se află in centrul lumii, abandonând astfel teoria geocentrică. 

* 

Bibliografie: 
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Numărul Π 
 

Manea Stefania 

Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva” 

Profesor coordonator: Ecaterina Butac 

 

Definitii : 

1. Numarul  Pi este o constanta matematică a carei valoare este egala cu raportul dintre 

circumferinta si diametrul oricarui cerc intr-un spatiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc 

si patratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind continuta in 

multe formule de matematica, fizica, inginerie. Numarul pi este un numar irational, a carui valoare 

este egala, in varianta scurta, cu 3,14. 

2. In geometria plana euclidiana, Pi este definit ca raportul dintre circumferinta si diametrul 

unui cerc.  

    Raportul C/d este constant indiferent de dimensiunile unui cerc. 

    Ex: Daca un cerc are de doua ori diametrul altui cerc, el va avea de doua ori circumferinta 

C , pastrand raportul C/d  

3. Π=raportul dintre aria unui cerc si aria unui patrat cu latura egala cu raza cercului: 

Π=A/r*r (r=raza) 

 

Valoarea numerica 

Nr π trunchiat in 50 de zecimale este: 
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3, 14159265358969323846264338327950288419716939937510… 

Denumire și studiere 

Originea literei grecesti ―pi‖: prima litera a cuvintelor grecesti ―perifereia‖ (periferie) si 

―perimetros‖ (perimetru) - in legatura cu formula de calcul a circumferintei (sau a perimetrului) 

unui cerc. 

Alt nume pentru numarul pi: ―Constanta lui Arhimede―, deoarece Arhimede a fost primul 

care a incercat sa calculeze valoarea lui pi cu exactitate (a observat ca aceasta marime poate fi 

limitata superior si inferior inscriind cercurile in poligoane regulate si calculand perimetrul 

poligoanelor exterioare si respectiv inferioare). 

Modurile de studiere si incercare de calculare a numarului pi urmeaza dezvoltarea 

matematicii in ansamblu si o impart in 3 perioade: veche (in care pi era studiat geometric), clasica 

(pi era calculat folosind analiza matematica) si moderna (cu ajutorul calculatoarelor numerice). 

Ziua π 

Numarul π este atat de apreciat, datorita simplitatii definitiei sale, incat a intrat in cultura 

populara.  La 7 noiembrie 2005, Kate Bush a lansat albumul ―Aerial‖ continand cantecul ―π‖ 

alcatuit din cifrele sale acestea fiind versurile. 

 

                        ―Pi‖    

 

Kate Bush 

 

Oh he love, he love, he love 

He does love his numbers 

And they run, they run, they run him 

In a great big circle 

In a circle of infinity 

 

3.1415926535 897932 

3846 264 338 3279… 
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Oh he love, he love, he love 

He does love his numbers 

And they run, they run, they run him 

In a great big circle 

In a circle of infinity 

But he must, he must, he must 

Put a number to it 

 

50288419 716939937510 

582319749 44 59230781 

6406286208 821 4808651 32 

 

Oh he love, he love, he love 

He does love his numbers 

And they run, they run, they run him 

In a great big circle 

In a circle of infinity 

 

82306647 0938446095 505 8223... 

Cu mai mulți ani in urma ziua de 14 martie a devenit ―Ziua numarului π‖, deoarece data de 

14 martie, in calendar se scrie 3/14 (facand referire la primele 3 cifre ale numarului π). 
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Numerele iraționale 

 

Ciupei Alex Fabian și Lob Chris 

Colegiul Tehnic Ion Mincu 

Profesor coordonator: Badea Brigitte 

 

Numerele sau mărimile raționale au făcut posibilă exprimarea într-o formă riguroasă a 

numeroaselor probleme de fizică sau de geometrie legate de măsurarea mărimilor continue, ca, de 

pildă, împărțirea unui segment în părți proporționale sau condițiile generale de asemănare ale 

triunghiurilor. În Grecia antică învățații Școlii pitagoreice au fost preocupați să exprime diverse 

mărimi cu ajutorul numerelor spunând că: ,,Tot ce poate fi cunoscut are număr. Fără de număr nu 

înțelegem și nu cunoaștem nimic‘‘. Ei au constat că acest lucru nu este totdeauna atât de simplu, 

chiar în probleme banale cum ar fi calcularea diagonalei unui pătrat. Și cu atât era mai mare le era 

lor nedumerirea, cu cât această diagonală se putea construi imediat, folosind instrumentele admise, 

cum ar fi rigla şi compasul.  

 

În pătratul ABCD, dacă luăm DC= 1, folosind teorema lui Pitagora, valoarea raportului 
  

  
 

= √   , nu se putea exprima prin raportul dintre două numere naturale, astfel încât s-a costatat că 
diagonala pătratului nu avea o măsură comună cu cea cu care se putea măsura latura lui. Aristotel 

(384-322 î.e.n) a demonstrat acest lucru pe baze aritmetice, folosindu-se în ipoteză de faptul că 

,,parul nu poate fi egal cu imparul‘‘. Se presupune că această demonstrație a pus bazele definirii 

primului număr irațional dar din punct de vedere istoric acest lucru nu este sigur, el putând să apară 

de fapt și în alte probleme ale vremii. Ceea ce este cert este că odată apărut acest număr irațional, i-

au urmat în scurt timp și altele, matematicienii vremii fiind foarte interesați de această descoperire. 

În dialogul lui Platon intitulat ,,Teetet‘‘ se menționează că Teodor din Cirene, în secolul al 

V–lea î.e.n, a dovedit pe cale geometrică, iraționalitatea fiecăruia dintre numerele √  , √  , 

√   până la √   , iar după aceea Teetet a stabilit teoria generală a mărimilor iraționale. (Teetet a 

fost elevul lui Teodor din Cirene, matematician contemporan cu Platon). Cercetările lui Teetet au 

fost continuate de Euclid și expuse in Cărțile X și XII din lucrarea intitulată Elemente. Rezultatele 

stabilite de Euclid în Cartea a X-a se bazează pe teoria proporțiilor cuprinsă în Cartea a V-a, teorie 

pe care el a generalizat-o la acele mărimi incomensurabile ce se puteau construi cu rigla şi 

compasul. El are meritul de a face prima clasificare a acestor numere, cunoscute azi sub numele de 

numere iraționale de gradul al doilea; acestora le corespund singurele segmente a căror lungime se 

poate consturi cu rigla și compasul. Toate problemele în care interveneau astfel de segmente 

incomensurabile cu o unitate dată, dar care puteau fi determinate prin constucții cu rigla şi 

compasul, erau cunoscute sub numele de probleme plane și i-au preocupat pe pitagoricieni încă de 

la mijlocul secolului al V–lea î.e.n. 

 Alți matematicieni greci, ce nu făceau parte din școala lui Pitagora, nu s-au limitat numai 

la rezultatele stabilite cu ajutorul problemelor plane, ci s-au preocupat și de altele, în care apăreau 
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mărimi iraționale mai generale decât acelea ce se încadrau în clasificarea lui Euclid. Unele dintre 

aceste probleme, acelea privind mărimi iraționale care puteau fi construite cu ajutorul curbelor 

conice au fost numite probleme solide, datorită faptului că aceste curbe se obțineau prin 

secționarea unui con printr-un plan. Conicele primesc o nouă denumire, una fiind numită parabolă, 

alta hiperbolă iar cea de-a treia elipsă. Pentru înaintașii lor semnificațiile acestor mărimi apăreau din 

construcțiile plane ale ariilor pe un segment determinat.  

Tot matematicienii greci au ajuns și la altfel de numere iraționale corespunzătoare unor 

mărimi ce nu se mai încadrau nici în problemele plane și nici în acelea solide, căci segmentele care 

urmau să fie determinate apăreau din construcția unor curbe definite in mod cinematic, adică prin 

mișcarea unui punct după o anumită lege, ca de pildă curbele spirale. Asemenea probleme au fost 

numite mecanice sau gramice.  

Deși pe matematicienii greci, de dinainte și din vremea lui Euclid, i-au preocupat în mod 

deosebit problemele care se arătau imposibil de rezolvat cu rigla și compasul, ele nu au fost 

menționate în niciuna dintre cărțile Elementelor. Euclid s-a ocupat numai cu acele probleme care 

corespundeau construcțiilor cu rigla şi compasul deoarce nici el nici matematicienii ce au urmat 

timp de vreo două milenii nu au putut înțelege de ce unele segmente incomensurabile se puteau 

construi cu rigla și compasul iar altele nu. Cauza a fost găsită abia in secolul al XVII- lea cand René 

Descartes (1596-1650) și Pierre Fermat (1601-1665) au creat Geometria analitică, stabilind astfel 

paralelism perfect între mărimile geometrice și numere. 

Atunci s-a înțeles, pentru prima oară, că o construcție cu rigla și compasul se putea  aplica 

numai la acele probleme care se traduceau printr-o combinație în număr finit de ecuații algebrice de 

gradul I și II, iar pentru oricare altfel de probleme, exprimabile prin ecuații algebrice de grad 

superior lui doi sau prin ecuații nealgebrice, rigla și compasul nu mai erau de niciun folos. În 

secolul al V-lea matematicienii foloseau în mod curent următoarele formule de aproximare pentru 

rădăcinile pătrate și cubice ale numerelor care nu erau pătrate sau cuburi perfecte: 

√     = a + 
 

  
 ;     √    

 
    

 

   
  . 

Ei cunoșteau chiar următoarea formulă prin care puteau exprima rădăcina pătrată dintr-un 

număr     +b ,    fiind cel mai mare pătrat din N, printr-o fracție continuă: 

√   √          
 

   
 

   
 
 

 

Ulterior, comentatorii Cărții a X-a a Elementelor, destinată mărimilor incomensurabile, au 

căutat să traducă mai întâi sub forma aritmetică şi algebrică teoremele pe care Euclid le-a 

demonstrat sub formă geometrică, folosind în acest scop construcții de segmente și arii. În privința 

numerelor iraționale Leonardo Fibonacci din Pisa arată că ecuația de gradul al treilea 

  +2x+10x=20 nu este verificată de niciunul dintre numerele iraționale despre care vorbea Euclid 

in Cartea a X-a. Mai târziu, exemplele de numere iraționale deosebite de acelea stabilite și calificate 

de Euclid s-au înmulțit și odată cu aceasta a crescut interesul față de ele. 

 

Bibliografie:  

[1]  Câmpan F. – Povești despre numere măiestre, Editura Albatros, București, 1981. 

[2]  http://www.storyofmathematics.com 

[3] http://otlibrary.com 

[4] https://upload.wikimedia.org 

[5] http://mathground.net  
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Pătrate perfecte 
 

Nushida Nanami Isabella 

Școala Gimnazială Petrești, Alba 

Profesor: Ghibescu Maria 

 

Un număr natural se numește pătrat perfect dacă se poate scrie ca puterea a doua a unui 

număr natural. 

 Luăm un număr natural n, calculăm    si obtinem un pătrat perfect  

Ex: 9 este un pătrat perfect pentru că se mai poate scrie   ; 

25 este un pătrat perfect pentru că se mai poate scrie   ; 

 Denumirea de ‖pătrat perfect‖ este ilustrată în figura de mai jos. 

De exemplu 9 (pătrat perfect) și iată cum 9 obiecte pot fi aranjate astfel să formeze un pătrat 

 

 Să scriem niște pătrate perfecte 0,1,4,9,16,25,36,49,64 se mai pot scrie   ,   ,   ,   ,   ,   

,   ,      . 

Se observă că pătratele perfecte au ultima cifră 0,1,4,5,6,9 dacă au ultima cifră2,3,7,8 nu sunt 

pătrate perfecte. 

Atenție! Nu toate numerele naturale cu ultima cifră 0,1,4,5,6,9 este pătrate perfecte ex 24 are ultima 

cifră 4 dar nu e pătrat perfect. 

Exerciții: 

1. Calculați x + y, știind că xy yx  este un pătrat perfect. 

Soluție. 10 10 11 11x y y x x y      

Folosim factorul comun și obținem 11 (x+y), produsul este pătrat perfect. 

Deoarece 11 este numar prim putem spune ca x+y este tot 11, deci x+y=11. 

2.  Arătați că suma 1+2+3+…....+101 este un pătrat perfect. 

1= 2   0+1  

3= 2   1+1   

5= 2   2+1  

7= 2   3+1  

9=2   4+1 
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101= 2   50 +1  

Adunăm relațile și obtinem  

1+2+3+…....+101  

2  0+2  1+2  2+ 2   3 +2  4+1+1+1......+1  

2  (0+1+2+3+4+….....+50)+51 

Luăm suma  

S=1+2+3+4+…...+50  

S=50+49+48+47+….+1  

__________________  

2S=                         ⏟                    
          

 

2S=51   50  

2S= 2550  

S=1275 

Revenim și obținem 2   1275 +51 =2550+51=2601  

Descompunem numărul 

2601:3=867  

867:3=289  

289:17=17  

17:17=1  

2 2 22601 3 17 (3 17)     

Deci numărul 2601 este pătrat perfect. 

3. Arătați ca oricum ai alege 7 pătrate perfecte distincte există cel puțin două a căror diferență 
are ultima cifra 0 

 

0               1                   4                 5                 6                9                                                  

 

Conform principiului cutie avem 6 cutii în care punem cele 6 ultime cifre ale patratelor 

perfecte pe al 7 –lea număr trebuie să îl punem în una din cele 6 cutii deci diferența oricăror două 

numere este 0. 

 

Bibliografie: 

Peligrad,S., Zaharia, D., Zaharia, M., Matematică, Editura Paralela 42, Pitești, 2012. 
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Eminescu și matematica 

 

Pârvu Ioana Alexandra 

Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” Ploiești  

Profesor: Bucur Sorin 
 

 

Mihai Eminescu, poetul nostru naţional/Poetul, a lăsat în urma sa, un 

tezaur de producţii literare dar şi multe semne de întrebare, de la naştere şi 

până la dispariţia lui prematură. 

 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 varietatea domeniilor 

abordate, dar şi prin gradul de elaborare a informaţiilor ştiinţifice, cuprinzând 

însemnări referitoare la matematică, fizică, astronomie sau ştiinţe naturale. S-

au găsit scrieri 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 Eminescu 

„matematizează cele mai variate domenii ale activităţii umane‖. El afirmă că matematica este 

„Limba universală, limba de formule, adică de fracţiuni ale celor trei unităţi : timp, spaţiu şi mişcare 

‖. 

 

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. 

De exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Slavici mărturisea că ideea de predilecţie a lui Eminescu era: „tot 

ce are viaţă e insolaţiune, aşa că fără matematică diferenţială nu suntem în stare 

să pătrundem adevărata fire a lucrurilor‖ 

Poetului nu-i sunt străine nici fracţiile, „multiplicarea fracţiilor‖, fracţii 

echivalente, operaţii cu fracţii. El este preocupat de înţelegerea fenomenului 
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matematic şi chiar a matematizării celor mai variate domenii ale activității umane. 

 

Referindu-se la numărul 1 spune că „cine a zis 1 a zis toată seria infinită a numerelor‖. 

Despre algebră spune că „Algebra n-a putut să se ivească decât după ce literele au fost descărcate de 

rolul de-a însemna numere concrete‖. În opinia lui, „Matematica este o abstracţiune a mecanicii‖. 

 

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 în 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‖ 

Năzuinţa sa supremă este „ Teoria ecuaţiunii universale ‖. 

 

Influenţa matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată în următoarele versuri: 

 

„Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Universul fără margini e în degetul cel mic, 

Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă 

Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 

Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsoară cu cotul, 

În aceea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate; 

Deasupra tuturora se ridică cine poate.‖                                               („Scrisoarea I‖) 

„Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit;‖               („Scrisoarea II‖) 

„Pân-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere;‖                („Scrisoarea V‖) 
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Sfera în universul poetului este infinită, cubul este finit. Poezia „Glossă‖ seamănă cu o 

demonstraţie matematică, în care trecutul exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, iar zădărnicia 

este demonstraţia. 

 

„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.‖ 

 

Sfera în universul poetului este infinită, cubul este finit. Poezia „Glossă‖ seamănă cu o 

demonstraţie matematică, în care trecutul exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, iar zădărnicia 

este demonstraţia. 

 

„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.‖ 

 

 

Există în arta poetică mici poeme de formă fixă: sonetul, rondelul şi 

trioletul în care matematica joacă un rol fix. Eminescu s-a înscris şi în rândul 

celor mai mari sonetişti, cu arhicunoscutul sonet „S-a stins viața...‖. 

Eminescu a reunit poezia cu ştiinţele naturii şi istoria şi de aceea 

poeziile lui ne oferă un orizont mult mai vast pe care sufletul omenesc îl 

cuprinde şi-l apropie. 
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Pierre de Fermat 

 

Panait Natalia Nicoleta și Mălăişteanu Anamaria    

Şcoala Gimnazială „Constantin Stere”-Bucov      

Profesor îndrumător Calcan Graţiela 

 

Pierre de Fermat (n. 17 august 1601, Beaumont-de-

Lomagne aproape de Montauban, Franța – d. 12 

ianuarie 1665, Castres, Franța) a fost un matematician, 

funcționar public și avocat francez, cunoscut pentru 

contribuțiile sale vaste în diferite domenii ale matematicii, 

precursor al calculului diferențial, geometriei analitice și 

calculului probabilităților. Lui Fermat îi este atribuit într-o 

măsură mai mică calculul modern, în special, pentru 

contribuția sa referitoare la tangente și punctele staționare. 

Fermat este considerat de unii autori "părinte" al calculului 

diferențial și al teoriei numerelor. A avut contribuții și 

în geometria analitică și probabilități.    

      Pierre de Fermat 

a urmat cursurile Universităţii din Toulouse înainte de a se 

muta în Bordeaux, în a doua jumătate a anului 1620. De la Bordeaux, Fermat a plecat la Orléans, 

unde a studiat dreptul la Universitate. A primit o diplomă în drept civil. În 1631, primise titlul de 

consilier de la Înalta Curte de instanţă în Toulouse, titlu pe care l-a deţinut tot restul vieţii sale. 

Fermat întreţine în epocă o vastă corespondenţă cu  Descartes, Pascal, Toricelli, Huygens, 

Mersenne. Este un pionier în teoria combinărilor şi este preocupat şi de pătratele magice. În 

1631, Fermat se căsătoreşte cu verişoara sa Louse de Long. Ei au avut opt copii ,dintre care doar 

cinci au atins vârsta adultă. Fiul său, Samuel Fermat, a continuat o parte din preocupările 

matematice ale tatălui său, publicându-și descoperirile în lucrarea "Noua descoperire în doctrina 

analitică", apărută în 1670.         Ca 

matematician,a adus contribuții deosebite în domeniul teoriei numerelor, geometriei 

analitice (alături de René Descartes) și a fost creator al calculului probabilităților (alături de Blaise 

Pascal).Acesta era supranumit ―fondatorul teoriei moderne a numerelor‖.El a fost 

un matematician strălucit.Nu şi-a publicat niciodată lucrările.    

 Lucrări științifice:         

 Introducere în studiul locurilor plane şi solide-lucrare publicată post-mortem în 1679, 

tratând locurile geometrice. 

De resolutione problematum geometricarum disertatio tripartite- lucrare ce se referă la utilizarea 

ecuaţiilor binome în rezolvarea grafică a ecuaţiilor. 

Methodus ad diquirendam maximam et minimam. Probleme de maxim şi de minim.  

  

• A aplicat calculul diferențial pentru aflarea tangentei la o curbă. 

• În 1639 a stabilit o metodă generală pentru rezolvarea problemelor de maxim și de minim, 

metodă care ulterior a devenit celebră. 

• A descoperit derivata funcției putere. 

• A rezolvat cuadratura parabolei și a hiperbolei. A calculat aria foliului lui Descartes și 

a buclei lui Agnesi. 

• A descoperit și a studiat spirala care îi poartă numele (spirala lui Fermat). 

• Între 1636 și 1658 a creat teoria numerelor: s-a ocupat de divizibilitatea numerelor și a 

stabilit un procedeu pentru aflarea sistematică a tuturor divizorilor unui număr. 
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 În teoria numerelor, Fermat a studiat numerele perfecte, numerele amiabile şi numerele 

numite, mai târziu, numerele Fermat. În timp ce studia numerele perfecte a descoperit Mica teoremă 

a lui Fermat.Fermat a aratat că fiecare număr este suma a trei numere triunghiulare (un număr 

triunghiular este numărul de puncte dintr-un triunghi echilateral, uniform umplut cu puncte :1,3, 6, 

10, 15, 21,…) a patru numere la pătrat, a cinci numere pentagonale (un număr pentagonal  este 

numărul de puncte distincte, aşezate la distanţă egală pe laturile unui pentagon regulat, fiecare latură 

având n puncte, incluzând vârfurile: 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92,…), şi aşa mai departe. Datorită 

rezultatelor sale în teoria numerelor, se consideră astăzi că Fermat a pus bazele teoriei moderne a 

numerelor.    Pe lângă toate celelalte contribuţii în Teoria Numerelor, în calculul 

diferenţial sau în Probabilităţi, Fermat este cunoscut pentru cele două teoreme care îi poartă 

numele: Mica Teoremă a lui Fermat şi Marea Teoremă a lui Fermat. Marea teoremă a lui 

Fermat, în cazul când n>2,ecuatia                       

                                                                 +  =   

nu poate avea ca rădăcini numere întregi, problemă 

rezolvată abia în 1994. Mica Teoremă a lui Fermat: 

dacă numărul prim p nu divide pe a, atunci a
p-1
≡ 1(mod p), 

demonstrată mai târziu de Euler. 

Fermat este cunoscut şi ca un autor al unor probleme de 

mecanică.Acesta a inventat hidroscopul şi 

aerometrul.Principiul lui Fermat  afirmă că la trecerea unei raze 

de lumină prin medii cu densități diferite, aceasta va urma traiectoria pe care 

va putea să o parcurgă în timpul cel mai scurt.       

      

Pierre de Fermat a murit la Castres, Tarn. Cel mai vechi şi mai prestigios liceu din Toulouse îi 

poartă numele: ―Lycée Pierre de Fermat‖. Sculptorul francez Théophile Barrau a făcut o statuie de 

marmură numită ―Hommage à Pierre Fermat‖, ca tribut adus matematicianului, aflată acum la 

Capitoliul din Toulouse.  

        

        

       

        

        

     

BLIOGRAFIE 

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

http://www.math.uaic.ro 
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Biografia lui Pitagora 

 

Rațiu Raluca 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare ,Cetatea de Baltă, jud. Alba 

Prof. îndrumător Cucui Ana-Maria 

 

Marele matematician Pitagora a fost un mare educator şi învăţător al spiritului grecesc, dar 

şi un atlet puternic, care s-a născut la Samos. Împreună cu elevul lui Thales, Anaximandru, a 

călătorit și studiat în Egipt și în Asia Mica. La 40 de ani, înființează la Crotona, în sudul Italiei 

școala pitagoriciană, prima  şcoală italică a Greciei antice. Școala lui Pitagora este o realitate unică, 

asemănătoare într-o anumită măsură cu o mănăstire. Pentru a deveni membru a acestei școli  

(matematician) trebuia parcurs un stagiu de inițiere și  îndeplinirea unui cumul de condiții, care se 

refereau atât la pregătirea filozofică sau matematică, cât și la concepția și modul de viață. 

Admiterea  se realiza printr-o solemnitate deosebită, în cadrul căreia se depunea un jurământ de 

credință prin care se angaja să respecte regulile școlii. Membrii școlii îl puteau întâlni pe Pitagora 

doar după patru ani de ucenicie, până atunci ei primeau cursurile scrise și autentificate cu formula 

‖authos epha‖, adică ‖el însuși a spus-o‖.   

Membrii școlii trebuiau să aibă aceeași concepție filozofică, dar și să respecte o serie de 

reguli de viață: averea tuturor era folosită la comun, hrana era simplă, disciplina severă, o viață 

ordonată care se desfășura după canoane riguroase. Aceștia trebuiau să se scoale înainte de ivirea 

zorilor, ziua de lucru începând prin recapitularea a ceea ce s-a făcut în ziua precedentă și întocmirea 

unui plan de lucru pentru ziua în curs. Seara se făcea confruntarea planului cu realizările. 

În prezent, putem face o analogie între modul de viață din Școala lui Pitagora și viața într-o 

mănăstire creștină, deosebirea constând în conținut: nu credință și texte sfinte, ci știință, cugetare 

activă. Ducând analogia mai departe putem spune că școala lui Pitagora nu promova numai teorii de 

ordin științific și filozofic, ci și învățăminte de ordin moral, urmărind formarea unor puternice 

trăsaturi de caracter, ca: stăpânirea de sine și sângele rece, cumpătarea, altruismul etc.  

Pitagora vedea matematica ca o teorie abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții 

logice, cu exactitatea proporțiilor și cu demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel 

pe elevi trecea la geometrie care pentru el se compunea din elemente clasice: axioma, teorema și 

demonstrația. 

Școala lui Pitagora era o asociație secretă, acestă însușire reiese din concepția că aceasta 

este formată din oameni aleși, a căror activitate trebuie ferită de participarea și chiar de simpla 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/?attachment_id=10299
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vedere din partea vulgarului. Aceștia reprezentau interesele aristocrației, considerând că în stat 

conducerea și  puterea trebuie să aparțină celor mai capabili cetățeni. 

Ideea filozofică principală a pitagorismului este că numerele reprezintă esența lucrurilor, 

iar universal este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice. În concepția 

pitagoreică, conform lui Aristotel, „ numărul constituie substanța tuturor lucrurilor‖. 

În anul 501 î.e.n. are loc o revoltă populară în care numeroși membri ai școlii sunt omorâți 

iar Pitagora se refugiază la Tarent, unde numai după un an a fost omorât tot în vâltoarea acestei 

revoluții. 

Școala continuă să existe încă aproximativ 150 de ani, axându-se pe cercetările 

matematico-filozofice. Secretul continuă să fie bine păstrat, în anul 470 î.e.n un membru al școlii, 

Hippasus, este pedepsit cu moartea prin înnecare pentru că a trădat jurământul făcut la inițiere, 

dezvăluind în public o descoperire a școlii în legătură cu poliedrele regulate, ba chiar mai mult 

prezintă dodecaedrul regulat ca fiind descoperirea sa proprie, când toate descoperirile trebuie  

atribuite numai colectivului, iar toată gloria, fondatorului școlii, Pitagora.  

Mai târziu legea secretului se atenuează, în anul 370 î.e.n. apare lucrarea lui Philolaus în 

care se arată descoperirile făcute și doctrina filozofică a școlii. 
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Podurile de la KÖNIGSBERG 
 

Sergiu Dolea, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială “Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. îndrumător: Daniela Badea 

 

Oraşul KÖnigsberg  se află aproape de punctul de 

vărsare a râului Pregolea în Marea Baltică.    Râul are, 

chiar pe teritoriul orasului, două braţe confluente: 

Pregolea Veche  şi Pregolea 

Nouă.  

         În punctul de confluenţă se află  insula   numită 

―Curtea Hanului‖.  Insula e legată de maluri prin cinci 

poduri, iar peste fiecare din cele două braţe ale râului 

mai este iarăşi câte un pod: deci, în total sunt şapte 

poduri (fig.1). 

Acum câteva sute de ani  a fost imaginată aici 

o problemă, devenită celebră: problema podurilor de 

la Königsberg. Iată problema: să se găsească un traseu 

continuu, care să parcurgă toate cele şapte poduri, dar 

care să nu treacă decat o singură dată pe fiecare dintre 

ele. 

 Vreme indelungată, mulţi au încercat să gasească soluţia problemei, dar nimeni n-a găsit-o. 

În cele din urmă, Euler şi-a pus intrebarea: problema are soluţie sau nu are? 

 Într-un memoriu ştiinţific, scris în limba latină şi intitulat Solutio  problematis ad 

geometriam  situs pertinentis, publicat în anul 1759 în Buletinul Academiei de Ştiinţe din Berlin, 

marele matematician   a făcut analiza şi generalizarea problemei şi a extins-o şi la altă problema de 

topologie. 

1. Notaţia traseului 

      Euler a generalizat problema considerând că ea nu se referă la numai 4 regiuni terestre, ca la 

Königsberg, ci la oricâte, şi că intre aceste regiuni nu sunt numai 7 poduri, ca la Königsberg, ci un 

număr oarecare N de poduri, oricum distribuite  sau grupate. După admiterea  acestei ipoteze, a 

notat fiecare regiune cu câte o literă mare; astfel,pentru cazul de la Königsberg, a dat insulei numele 

de A, teritoriilor situate de o parte şi de alta a insulei le-a spus B şi C, iar teritoriul dintre cele două 

braţe ale râului a primit numele de D.  

     După aceea, Euler a propus ca traseul cautat, in ipoteza că un asemenea traseu există şi că a 

fost găsit,  să fie notat astfel: la inceput litera regiunii de plecare, apoi pentru fiecare pod parcurs 

litera regiunii în care duce  podul respectiv şi asa mai departe. 

Astfel, de pildă, notaţia  BACD  ar însemna: plecarea din regiunea B, trecerea peste primul 

pod din regiunea B in regiunea A, trecerea peste al doilea  pod din regiunea A în regiunea C, 

trecerea peste al treilea pod din regiunea C in regiunea D.  

    Aşadar, notaţia traseului va trebui să cuprindă câte o literă  pentru  fiecare pod parcurs   

(dintr-un total de N poduri), plus o literă pentru regiunea de plecare, in total N+1 litere. Bineînţeles, 

că litera unei regiuni se va putea repeta, dacă  regiunea respectivă este legată de alte regiuni prin 

mai mult decât un singur pod, sau dacă traseul  incepe şi se termină în aceeaşi regiune.  
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2. Clasificarea şi caracterizarea regiunilor 

O regiune este caracterizată , în primul rând, prin numărul de n capete  de pod aflate pe 

teritoriul ei. Astfel: 

a. Dacă pe teritoriul regiunii se află un număr impar ni de capate de pod o vom numi, in mod 

convenţional, regiune impară.  Apar 2 posibilitaţi:  

    - Dacă traseul porneşte din această regiune pe unul din poduri, litera regiunii respective apare, în 

notaţia  traseului, o dată pentru podul de plecare, iar pentru celelalte capete de pod pentru fiecare 

pereche (din care  pe un pod traseul revine în regiune , iar pe celălalt  pleacă din nou din  regiune), 

litera  regiunii respective mai apare incă o dată.  Deci, în total,  litera unei regiuni impare ,care este 

în acelaşi timp regiune de pornire , apare, în notaţia traseului de ni+1/2 ori. Se observă totodată că 

această regiune de pornire nu poate fi şi regiune de încheiere a traseului. 

- Dacă traseul nu porneşte din această  regiune, atunci pentru fiecare pereche de capete de pod (din 

care pe unul traseul intra în regiune, iar pe celălalt iese din regiune) litera regiunii respective apare 

in notaţie  o dată , iar pentru capul de pod ramas stingher, pe care traseul intră în regiune, fără să 

mai iasă, litera mai apare incă o dată. Deci, în total, iarăşi  de ni+1/2 ori. 

b. Dacă pe teritoriul regiunii se află un număr par  np de capete de pod, o vom numi, în mod 

convenţional, regiune pară.  Apar, de asemenea, 2 posibilitaţi: 

- Dacă traseul porneşte din această regiune pe unul din poduri, litera regiunii respective apare, în 

notaţia  traseului, o dată pentru podul de plecare şi în plus, pentru fiecare pereche dintre celelalte 

capete de pod mai apare încă o dată, rămânând pană la urmă un cap de pod stingher, pentru 

revenirea definitivă în regiunea respectivă, ceea ce înseamnă că  litera mai apare incă o dată. Deci, 

în total, litera regiunii pare respectiv e  apare în acest caz, în notaţia traseului de np/2 + 1 ori. 

-Dacă traseul nu porneşte din această  regiune, atunci pentru fiecare pereche de capete de pod (din 

care pe unul traseul intră în regiune, iar pe celălalt iese din regiune) litera regiunii respective apare 

in notaţia traseului  o dată. Deci, în total, de np/2 + 1 ori.  

     3. Concluzii 

     Din consideraţiile de la punctul B.2 de mai sus rezultă următoarele: 

a. Litera unei regiuni impare cu ni capete de pod apare in notaţia  traseului  de ni+1/2 ori, fie ca 

traseul începe în acea regiune, fie că se încheie în acea regiune.  

b. O regiune impară trebuie să fie neaparat: ori regiune de începere a traseului, ori regiune de 

incheiere a traseului.  

 c. Pentru  ca problema să aiba soluţie trebuie să avem maximum două regiuni impare  (una de 

pornire  şi alta de sosire). 

 d. Dacă avem mai mult de doua regiuni impare, iar numarul lor este par, atunci pentru fiecare 

pereche de regiuni impare va fi necesar câte un traseu separat, independent. 

 e.Dacă numarul de regiuni impare este impar, problema nu are soluţie. 

 f.Dacă avem numai regiuni pare problema are soluţie ; în acest caz una din regiunile pare în acelaşi 

timp regiunea de incepere şi de încheiere a  traseului, iar celelalte regiuni pare sunt, toate, regiuni de 

tranzit. Regiunea  iniţială (şi în aeelaşi timp finală) a traseului poate  fi oricare  din regiunile pare.   

4. Verificarea şi rezolvarea 

a. Cele arătate  mai sus permit verificarea existenţei soluţiei, în  

oricare  situaţie.  Astfel: 

-În cazul de la Königsberg (vezi fig.1): 
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Regiunea Capete de pod Litera trebuie să apară de 

A 5 5+1/2=3 ori 

B 3 3+1/2=2 ori 

C 3 3+1/2=2 ori 

D 3 3+1/2=2 ori 

Total: 14 9 ori 

 

N = 14/2 = 7 poduri                                            Litere: N + 1 = 8 

   Vedem că, pentru ca problema să fie posibilă, adică pentru ca să admită o soluţie, notaţia traseului  

trebuie să aibă 8 litere, dar natura regiunilor impune  o notaţie de 9 litere. Deci, problema podurilor 

de la Königsberg  nu are  soluţie. Într-adevăr , avem 4 regiuni impare, deci problema nu are soluţie 

numai cu 4/2=2 trasee independente. 

-În alte cazuri: se procedează analog. 

 b. Rezolvarea problemei este imediată, fară să mai fie nevoie de încercări. Anume: dacă avem două 

regiuni impare, una este regiune de începere, iar cealaltă de incheiere a traseului; dacă avem mai 

mult de două regiuni impare şi numarul lor este par, pentru fiecare pereche de regiuni impare  este 

necesar un traseu separat; dacă avem un numar impar de regiuni impare, problema nu are soluţie; 

dacă avem numai regiuni pare, problema are soluţie, iar traseul poate începe din oricare dintre ele. 
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Arhimede 

 

Puiu Diana-Mihaela 

Colegiul Național Mihai Eminescu – Bucuresti 

Prof. îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

Arhimede a fost un învățat al lumii antice. El a fost un mare savant grec, principalele lui 

interese fiind matematica, fizica, astronomia şi ingineria. Se cunosc puține detalii despre viața lui, 

dar este considerat drept unul din principalii oameni de știință din antichitate.  

El s-a născut în Siracuza, Sicilia, în anul 287 î. Hr., data naşterii fiind aproximativă, bazată 

pe raţionamentul unui savant bizantin, John Tzetzes. Fiul al astronomului pe nume Phidias de la 

care se pare că a moștenit pasiunea pentru știință, părintele expresiei „Evrika‖ a studiat în 

Alexandria la școala întemeiată de Euclid unde i-a cunoscut pe marii matematicieni Conon din 

Samos, Dositheos din Pelusion şi Eratostene. Toată viața sa Arhimede a urmat exemplul oferit de 

Euclid, om care nu avea un ban, nici nu urmărea să-l câștige și a fost profesor al multor elevi care 

au ajuns mari învățați ai Antichității. 

A murit în anul 212 î.Hr, în timpul celui de-al Doilea Război Punic, când oraşul Siracuza a 

fost capturat de romanii conduşi de Generalul Marcus Claudius Marcellus. Se spune că Arhimede 

studia o diagramă matematică atunci când un soldat a venit la el să îl ducă în faţa Generalului, însă 

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

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

sa. 

Conform dorinţei sale, mormântul conținea o scupltură care ilustra demonstrația lui 

matematică favorită, constând dintr-o sferă și un cilindru cu același diametru și înălțime. Arhimede 

a arătat că volumul și aria laterală a sferei sunt egale cu 2/3 din volumul și aria cilindrului inclusiv 

bazele. Acest mormânt a fost descoperit de Cicero, chestor roman, în anul 76 î.Hr.  

Arhimede era un om distrat, ca de altfel toți oamenii de știință, care deseori pentru a desena 

sfere și cilindri pe nisip, cum se obișnuia pe atunci, uita chiar să mănânce sau să se spele. 

Cercetările sale porneau de la o observare atentă a fenomenelor naturale.  

Într-o zi, de exemplu, Hieron i-a dat să controleze o coroană, pusă la socoteală de către 

bijutier ca fiind în întregime din aur, dar cu rugămintea să nu o scrijelească. Săptămâni întregi a 

căutat în zadar Arhimede un sistem. Într-o dimineață însă, i s-a întâmplat să observe că nivelul apei 

se ridica pe măsură ce corpul i se cufunda în cadă și că în același timp cântărea parcă mai puțin. Așa 

a ajuns să formuleze faimosul principiu că un corp cufundat în apă pierde în greutate echivalentul 

apei pe care o dislocuiește. Și imediat i-a fulgerat prin minte ideea că odată cufundat, un corp 

înlocuiește o cantitate de apă proporțională cu propiul volum. Aducându-și aminte că un obiect din 

aur are un volum mai mic decât unul din argint de aceeași greutate, a făcut experimentul cu coroana 

și a constatat că dislocuia mai multă apă decât dacă ar fi fost făcută doar din aur, deci era un fals.  

Arhimede a adus multe contribuţii în matematica teoretică. Este considerat de unii chiar cel 

mai bun matematician din toată perioada antichităţii. De exemplu, el a folosit calculul infinitezimal 

într-un mod similar folosirii integralelor - deşi acestea nu erau cunoscute pe atunci - pentru a 

aproxima valoarea lui π, rezultatul fiind un număr cuprins între 3,1408 şi 3.1429. A avut dreptate, 

valoarea lui π fiind 3,1415 

Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea cercului‖, ea conţinând trei teoreme, însă 

fiind doar începutul unei munci lungi şi anevoioase. 

 Propoziția întâi: 

Aria unui cerc este egală cu aria unui triunghi dreptunghic care are lungimea unei laturi adiacente 

unghiului drept egală cu raza cercului, iar cealaltă latură egală cu circumferința cercului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitatea
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Orice cerc care are circumferința c și raza r are aria egală cu aria unui triunghi dreptunghic ale cărui 

catete sunt egale cu c și r. Această propoziție este demonstrată prin metoda epuizării. 

 Propoziția a doua: 

Aria unui cerc este egală cu pătratul diametrului său multiplicată cu 11 pe 14. 

Această propoziție nu putea fi scrisă de Arhimede, deoarece aproximația depinde de Propoziția a 

treia. 

 Propoziția a treia: 

Raportul dintre circumferința oricărui cerc la diametrul său este mai mare decât 3 
  

  
 și mai mic 

decât  3 
 

 
 . 

Această aproximație este ceea ce noi numim constanta matematică π. Arhimede a găsit limitele 

numărului π prin înscrierea și circumscrierea unui cerc cu două poligoane regulate similare având 

96 de laturi. 

Un alt tratat important este ―Cuadratura parabolei‖  („Tetragonismos paraboles‖), scris de 

Arhimede în secolul III î.Hr.  sub forma unei scrisori adresate prietenului său, Dositheus, 

cuprinzând douăzeci şi patru de teoreme despre parabole. El a folosit metoda epuizării complete 

pentru a calcula aria unui arc de parabolă prin sumarea unei serii infinite 

O altă carte interesantă şi chiar îndrăzneaţă este ―Calculul firelor de nisip‖ . Arhimede 

doreşte să calculeze câte fire de nisip încap în Universul cunoscut până atunci. Pentru a face asta, 

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

acea perioadă, aceasta nefiind însă singura problemă. El trebuia de asemenea să găsească o metodă 

de a lucra cu numere extrem de mari. Reuşeşte în cele din urmă să enunţe un număr egal cu 1 urmat 

de 800 de milioane de zerouri, un număr mult mai mare decât firele de nisip ce ar încăpea în 

univers, pe care le-a estimat  la 10
51

. 

O altă lucrare de care Arhimede era foarte mândru este „Despre sferă şi cilindru‖, motiv 

pentru care a cerut ca în mormântul lui să fie desenate cele două figuri geometrice. Arhimede 

demonstrează că raportul dintre aria unei sfere şi cea a cilindrului circumscris este egală cu raportul 

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

Față de invențiile sale, scrierile matematice ale lui Arhimede au fost puțin cunoscute în 

antichitate. Matematicienii din Alexandria îl cunoșteau și l-au citat, dar prima compilație 

cuprinzătoare despre el nu a fost dată până în jurul anului 530  d.Hr. de Isidore din Milet, în timp ce 

comentariile lui Eutocius din Ascalon din secolul VI d.Hr. au deschis larg porțile cunoașterii 

lucrărilor lui Arhimede.  

Câteva copii ale lucrărilor lui Arhimede care au supraviețuit până în Evul Mediu, au fost o 

sursă de inspirație pentru oamenii de știință din timpul Renașterii, cum ar fi Fermat, Pascal, Galileo 

Galilei, iar descoperirea în 1906 a unor lucrări necunoscute ale lui Arhimede, au oferit noi 

perspective de înțelegere a modului în care a obținut rezultatele matematice 
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Teoria lui Ramsey 
 

Danes Victor Valentin ,  Vasile Andrei Răzvan 

Colegiul “Spiru Haret”, Ploieşti 
Profesor: Beşleagă Ramona 

 

  Studiem aici câteva probleme care implică puncte în plan sau în spaţiu,acoperiri cu anumite 

figuri pe care le vom numi dale sau plăcute .Toate aceste probleme de existența din combinatorică 

sau din teoria grafurilor mai poartă denumirea de probleme de tip Ramsey.  

Se consideră o figura ca în desenul următor ,alcătuită din pătrăţele de dimensiune 1x1  

 

Se poate acoperi figura cu dale de forma  

 

Formată din 3 pătrăţele de dimensiune 1x1 ? Dar dacă figura ar avea 66 de coloane în loc de 11?  

Primul răspuns este pozitiv , o acoperire fiind următoarea: 

 

Figura cu 66 de coloane nu se poate acoperi deoarece ea este formată din 2x66-1=131 pătrăţele cum 

plăcută are 3 pătrăţele figura acoperită trebuie să fie formată dintr-un număr de pătrăţele multiplu de 

3.  

Teoria lui Ramsey se referă la studiul obiectelor combinatoriale  şi a condiţiilor care se ocupă cu 

distribuţia submulţimilor de elemente ale unei mulţimi. numită astfel după matematicianul englez 

Frank P. Ramsey (1903-1930), este o parte importantă a combinatoricii care este studiată şi în 

prezent existând numeroase probleme încă nerezolvate.  

Pentru a înţelege această teorie să presupunem că într-un grup de şase persoane, fiecare două 
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persoane sunt fie prieteni, fie duşmani. Să se arate că în grup există fie trei persoane care sunt toate 

prietene între ele, fie trei persoane care se duşmănesc toate între ele. 

Fie A una dintre cele şase persoane. Între celelalte cinci persoane din grup :  

(1) ori există trei sau mai multe care sunt toate prietene cu A,  

(2) ori există trei sau mai multe care se duşmănesc toate cu A.  

Acesta situaţie rezultă din principiul lui Dirichet generalizat, pentru că dacă cinci obiecte sunt 

împărţite în două grupe, una dintre grupe are cel puţin [5/2] = 3 obiecte.  

În primul caz, să presupunem că B, C şi D sunt prieteni cu A. Dacă există două dintre B,C şi D care 

sunt prietene între ele, atunci acestea două împreună cu A formează grupul cerut de trei persoane - 

toate prietene între ele. Dacă nu există nici o prietenie în grupul B,C,D, am obţinut un grup de trei 

persoane care se duşmănesc toate între ele. 

  

Al doilea caz se tratează similar.  

Pentru a generaliza Numărul lui Ramsey, R(m,n) unde m şi n sunt numere întregi mai mari sau 

egale cu 2, indică numărul minim de persoane la o petrecere, astfel încît fi să existe un grup de m 

prieteni toţi între ei, fie să existe un grup de n duşmani, toţi între ei.  

Teoria lui Ramsey a deschis noi cai în matematică: teoria jocurilor, formalizată riguros de von 

Neumann şi Morgenstern, şi teoria deciziei statistice în care se scrie o bibliografie impresionantă.  

Exemplul de mai sus arată că R(3,3)≤ 6. (În fapt, R(3,3)= 6).  

Prin simetrie, este adevărat că R (m, n) = R (n, m). Există, de asemenea, foarte puţine numere r şi s 

pentru care ştim valoarea exactă a R (r, s).  

 

 

R (r, s) cu r, s ≤ 10 sunt prezentate în tabelul de mai jos. În cazul în care valoarea exactă este 

necunoscută, tabelul prezintă cele mai cunoscute limite. R (r, s) cu r, s <3 sunt date de R (1, s) = 1 şi 

R (2, s) = s pentru toate valorile lui s.  

A fost scris şi este actualizat de Stanisław Radziszowski. Ultima sa actualizare a fost în martie 

2017. În general, există între câţiva ani între actualizări. Pentru R (r, s) cu r, s> 5, sunt disponibile 

numai limite slabe. Limitele inferioare pentru R (6, 6) şi R (8, 8) nu au fost îmbunătăţite din 1965 

şi, respectiv, 1972.  

Deoarece R (r, s) = R (s, r), există o simetrie trivială pe diagonală 
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Rangul unei matrice 
 

 

Irimia Andrei 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” București 

Profesor îndrumător: Dumitru Savulescu 

 

 Definiţie :  O matrice m × n este o serie de mn intrări, numite elemente, aranjate în m linii şi n 

coloane. În cazul în care o matrice se notează cu A, elementul din rândul i şi coloana j se notează cu 

aij şi matricea se scrie : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O matrice pătratică este o matrice în care numărul de linii m este egal cu numărul de coloane n.  

Egalitatea a două matrice. 

 Egalitatea a două matrice înseamnă că, dacă A şi B sunt egale, atunci fiecare este o copie identică 

a celeilalte. 

 

 

 

  

Adunarea a două matrice. Adunarea de matrice A şi B este definită numai în cazul matricele au 

acelaşi număr de rânduri şi cu acelaşi număr de coloane. Să considerăm A = [ aij] și B = [bij] să fie 

matrice m × n.  

Matricea m × n formată încât elementul din linia i şi coloana j este pentru fiecare i şi j este  a ij + bij  

pentru I și j este matricea A+B .  
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Înmulţirea matricelor. Este important să observaţi că, atunci când produsul AB este definit, 

produsul BA este în general diferit sau poate să nici nu fie definit.Se pot înmulţi matrice de tip mxn 

cu matrice nxp, iar rezultatul este o matrice de tip mxp. 

Transpusa unei matrice. . 

  Să considerăm matricea m × n, A [aij]. Atunci transpusa lui A, notată de A
T
 este matricea 

obţinută schimbând liniile în coloane pentru a produce o matrice nxm, A
T
  [aij] 

Exemplu: A= (
  
  

), A
T
=(

  
  

) 

 

 A=(
    
   

), A
T
=(

  
  
   

) 

 

Determinantul unei matrice.  

Fiecare matrice pătratică, are ca element asociat un singur număr determinant al lui A. Dacă 

A este o n 
x
n matrice, determinantul lui A este indicat prin afişarea elementelor lui A între două 

bare verticale, după cum urmează: 

|

       

   
       

| 

Ex. Determinant de ordinul 2. 

|
  
   

|=1 (  )          

 

Determinant de ordinul 3 

|
   
   
    

|=            (  )          (  )                   

                                      

 

Rangul unei matrice. Fie A     , ( ), o matrice nenulă. Spunem că matricea A are rangul r şi 

notăm rang A   r , dacă A are un minor nenul de ordin r, iar toţi minorii lui A de ordin mai mare 

decât r (dacă există) sunt nuli. 

Exemplu: Să se determine rangul matricii: 
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(
  
   
  

    
  
    

) 

 

Alegem ca minor de ordinul întâi elementul:    =1 ≠ 0.Apoi, alegem minorul de ordinal doi astfel 

încât să-l conțină și pe    =1. 

|
  
  

|           

 

Mai departe, alegem minorul de ordin trei astfel încât să conțină și pe |
  
  

|    

|
   
   
    

|=0;   |
   
   
    

|    

 

Deoarece toți minorii de ordin 3 sunt nuli, iar cel mai mare minor nenul este de rangul 2, rezultă ca 

rangul lui A este egal cu 2. 

Exerciții propuse spre rezolvare: 

 1) Calculați rangul matricelor. 

 

A(
   
   
    

)    =(
  
  

)       (
   
   

)    (
  
  
   

) 

 

 2  )Să se determine rangul matricei A în funcţie de valoarea parametrului a. 

 

  (
    
   
   

)      

 

 3)Să se calculeze rangul urmatoarelor matrice: 

 

             a)   (
  
  

)  ;     b)(
   
   

)  ;   c) (
   
   

) ;   d)  (
   
   

)  ; 

 

 4) a) Matricea A Є M2(R) verifică relatia A2 =(
  
  

) . Aflați rangul matricei A.  

  

    b) Matricea A Є M2(R) verifică relația A2  =  (
  
  

) . Determinanți rangul matricei A. 

 

 5)  Se considera matricele A,B Є Mn(C) astfel încât AB=BA si A2  = B2  =In.Să se arate că 

(A+B)=n. 
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 6) Fie sistemul {

           
           

             
} .Să se determine a, b astfel încât determinantul 

principal al sistemului să fie de ordin 2. 

 7) Determinați a Є R, astfel încât rang(A)=2, unde A=(
      
 
 

  
 
 
 
  

 
   
 

    
    
    

). 

 

 8) Pentru ce valori reale al lui a rangul matricei A=

     
    
     
    

 este egal cu 3? 

 

 9) Există a Є R astfel încât rang(A)=3, unde A=

       
       
       
      

  

 

 10) Aflați valorile lui a,b,c pentru care rangA=2, unde   
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Interpretarea geometrică a sistemelor de doua ecuaţii cu 

două necunoscute 
 

Ilie Robert 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

prof. Maria BEER 

 

In  clasa a VI-a, doamna profesoara de matematică ne-a propus ca temă, realizarea unei fişe 

pe care să o ataşam la portofoliul nostru de matematică, fişă care să cuprindă poziţiile relative a 

doua drepte in plan.  In clasa a VIII-a, la capitolul Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii, a trebuit să 

completez fişa, tinand cont ca mulţimea soluţiilor unei ecuaţii de gradul întâi cu două necunoscute 

este o dreaptă (dreapta soluţiilor), aceasta a fost indicatia doamnei.   

Incepusem să imi pregatesc tema, recitisem notiţele din clasă şi cum nu aveam nicio idee, 

am cautat prin biroul fratelui meu, Alin care este elev in clasa a XI-a. Intamplator am gasit o fişă 

asemanatoare in sertarul cu caiete vechi de matematică. Am luat fişa lui veche şi l-am rugat sa mă 

ajute să completez fişa mea. Fratele meu a privit amuzat fişa, asemanatoare cu ce completase şi el in 

clasele gimnaziale şi mi-a explicat calculul determinantilor. Nu mi-a parut prea greu ce face el in 

liceu, dar ceea ce m-a facut literalmente mândru este că mi-a luat caietul de matematică, a citit, a 

mormait de cateva ori: ‖A! Aha!‖, apoi mi-a facut cu ochiul, zâmbindu-mi in acelaşi timp. „Piciule, 

m-ai ajutat şi tu‖, mi-a spus. Intr-adevar doamna profesoara ne-a  sfatuit sa completam această fişă 

si in ciclul liceal. Fratele meu nu completase fisa lui, a completat-o amuzat in fata mea. „Sa ii 

transmiti doamnei, mulţumirile mele!‖, mi-a spus, apoi a plecat. 

Am luat creionul in mana si am inceput sa refac demonstratia: 

{
            
            

⇔

{
 

 
           
           

⇔

{
 

   
       

  

  
       

  

⇔
       

  
 

       

  
 

Cu conditia   ;      
                                 
⇔                              

                       | (  ) ⇔                     ⇔  
         
         

 

Conditia de existenta a lui y este: 

           ⇔
  

  
 

  

  
 

Conditia ca     este: 

           ⇔
  

  
 

  
  

 

  
       

         
         

  
 

                              

  
                                  

  

  
   (         )

  (         )
           

         

         
 

Conditia de existenta a lui x este: 

           ⇔
  

  
 

  

  
 

Sistemul are solutie unica daca: 
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Solutia sistemului este: 

{
 

   
         

         

  
         
         

 

 
In tabelul următor am prezentat completarea fisei pe ani de studiu: 

Clasa a VI-a Clasa a VIII-a Clasa a XI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drepte secante.  

      d1 d2={A} 









0

0

222

111

cybxa

cybxa
 

condiţia ca dreptele d1 

si  d2 sa fie concurente 

este: 

2

1

2

1

b

b

a

a
  

Sistemul are soluţie 

unica. 









0:

0:

2222

1111

cybxad

cybxad
 

condiţia ca dreptele d1 si  

d2 sa fie concurente este: 

0
22

11


ba

ba
 

 

 

 

 

Criterii de paralelism 

 

Drepte paralele 

         d1|| d2 

 









0

0

222

111

cybxa

cybxa
 

condiţia ca dreptele d1 

si  d2 sa fie paralele 

este: 

2

1

2

1

b

b

a

a
  

Sistemul nu are soluţii 









0:

0:

2222

1111

cybxad

cybxad
 

condiţia ca dreptele d1 si  

d2 sa fie paralele este: 

0
22

11


ba

ba
 

 

 

 

 

 

 

 

Axioma paralelelor 

in probleme de 

coliniaritate 

 

Dreptele coincid 

         d1= d2 








0

0

222

111

cybxa

cybxa
 

condiţia ca dreptele d1 

si  d2 sa coincidă este: 

2

1

2

1

2

1

c

c

b

b

a

a
  

Sistemul are o infinitate 

de soluţii 









0:

0:

2222

1111

cybxad

cybxad
 

condiţia ca dreptele d1 si  

d2 sa coincidă este: 

0
22

11


ba

ba
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciproca 

unghiurilor opuse la 

varf 

 

 

Drepte concurente.  

      d1 d2 d3={A} 

metode de 

demonstrare a 

concurentei a trei 

drepte. 

 















0

0

0

333

222

111

cybxa

cybxa

cybxa

 

condiţia ca dreptele d1,  

d2 si d3  sa fie 

concurente este: 

Sistemul are solutie 

unica. 

3

1

3

1

2

1

2

1

b

b

a

a

b

b

a

a
  















0:

0:

0:

3333

2222

1111

cybxad

cybxad

cybxad

 

condiţia necesara si 

suficienta ca dreptele d1,  

d2 si d3  sa fie 

concurente este: 

0

333

222

111



cba

cba

cba

 

 

  

 

d1 

d2 

A 

d2 d1 

d2 

d1 

d1 

d2 

A 

d3 



135 

 

 

 

 

Rezolvarea unui sistem de doua ecuaţii de gradul întâi  cu doua necunoscute poate fi rezumata prin 

schema logica următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie:  

Realizarea fiselor de către elevi si completarea lor periodica,  permite fixarea noţiunilor invatate si o 

mai buna intelegere a notiunilor studiate in anii mai mari. 

  

START 

=0 

d1 si d2 sunt secante 

  O solutie unica! 

nu 

END. 

da 

d1 || d2 

d1 , d2  sunt identice? 
nu da 

Solutia este   ! O infinitate de 

solutii. Multimea 

solutiilor se 

reprezinta grafic 

printr-o dreapta 

END. 

END. 
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Mari matematicieni ai lumii 
 

Golea Alin – Andrei  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Profesor îndrumător:  Țui Andreea 

 

Arhimede este considerat drept unul din principalii oameni de știință din antichitate și un 

învățat al lumii antice. Realizările sale se înscriu în numeroase domenii științifice, principalul 

domeniu fiind matematica, dar s-a remarcat și prin alte descoperiri în materie de  

fizică, astronomie, inginerie și filozofie. Data nașterii se bazează pe afirmația istoricului John 

Tzetzes, care spune că Arhimede a trăit 75 de ani (d. 212 î.Hr). 
Carl Friedrich Gauss considera că Arhimede a fost unul din cei mai mari oameni de știință 

din întreaga istorie a civilizației umane. Se cunosc puține detalii despre viața lui, cu toate acestea 

însă, invențiile lui rămân incontestabile până în zilele noastre. Experimente moderne au arătat că 

Arhimede a proiectat mașini capabile să scoată corăbiile din apă și să le dea foc folosind un sistem 

de oglinzi. 
În tinerețe Arhimede a studiat în Alexandria - Egipt și nu se știe dacă, de exemplu,  a fost 

căsătorit sau dacă a avut copii. A murit în anul 212 î.Hr, în timpul celui de-al Doilea Război Punic, 

când oraşul Siracuza a fost capturat de romanii conduşi de Generalul Marcus Claudius Marcellus. 

Se spune că Arhimede studia o diagramă matematică atunci când un soldat a venit la el să îl ducă în 

faţa Generalului, însă acesta a refuzat, spunând că trebuie mai întâi să îşi termine treaba. Soldatul s-

a înfuriat şi l-a ucis pe Arhimede, ale cărui ultime cuvinte ar fi fost:―Nu-mi deranja cercurile", 

făcând referire la diagrama sa. 

Conform dorinţei sale mormântul lui Arhimede conținea o sculptură care ilustra 

demonstrația lui matematică favorită, constând dintr-o sferă și un cilindru cu același diametru și 

înălțime.
 

Versiunea standard a vieții lui Arhimede a fost scrisă mult după moartea lui de istoricii 

Romei antice. Descrierea asediului Siracuzei dată în Istoria Universală de Polybus, a fost scrisă 

după aproximativ 70 de ani de la moartea lui Arhimede și a folosit ca sursă pe Plutarh și Livy. Dar 

aduce prea puțină lumină asupra lui Arhimede ca persoană, ocupându-se mai mult de mașinile de 

război pe care le-a creat pentru apărarea orașului. 

Deși este privit adesea ca proiectant de dispozitive mecanice, Arhimede a adus contribuții 

importante și în domeniul matematicii. Plutarh scrie: Și-a pus întreaga afecțiune și ambiție în cele 

mai pure speculații în care nu pot exista nevoile obișnuite ale vieții.
 

Arhimede a adus multe contribuţii în matematica teoretică, demonstrând că aria unui cerc 

este egală cu π înmulțită cu raza la pătrat. Este considerat de unii chiar cel mai bun matematician 

din toată perioada antichităţii. De exemplu, el a folosit calculul infinitezimal într-un mod similar 

folosirii integralelor - deşi acestea nu erau cunoscute pe atunci - pentru a aproxima valoarea lui π, 

rezultatul fiind un număr cuprins între 3, 1408 şi 3.1429. A avut dreptate, valoarea lui π fiind 3, 

1415. 
 

Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea cercului‖, ea conţinând trei teoreme, însă 

fiind doar începutul unei munci lungi şi anevoioase. 

  

Carl Friedrich Gauss a fost matematician german și om de știință, ce a contribuit în mod 

semnificativ în domenii ca: statistici, analize, geometrie diferențială, geodezie, electrostatică, 

astronomie și optică. Supranumit "Princeps mathematicorum" - cel mai mare matematician de la 

antichitate -  Gauss a avut un rol semnificativ in istoria matematicii  și a fost unul dintre cei mai 

mari oameni de știință germani. 

  S-a născut pe 30 aprilie 1777 la Braunschweig, în cadrul unei familii modeste. La vârsta de 

7 ani a început școala primară și a fost remarcat foarte repede de către profesorii săi. Micul geniu 
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cunoștea la vârsta de 10 ani probleme de analiză superioară. Stăpânea latina și greaca, dar și limbi 

moderne, ca engleza, franceza, italiana, spaniola și rusa. Încă din copilărie s-a remarcat prin talentul 

și priceperea sa, iar in 1792 în cadrul "Colegium Carolinum" dezvăluie  teoria binomială si teoria 

numerelor prime. De asemenea, și-a uimit profesorii din școala primară prin găsirea unei metode de 

calcul a sumei întregilor până la 100 astfel: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, astfel încât e 

nevoie doar de făcut calculul: 50 × 101 = 5050.  

Lui Gauss îi datorăm metoda construirii unui poligon cu 17 laturi folosind numai rigla și 

compasul. Acesta era considerat cel mai mare avans în acest domeniu, de la matematicienii Greciei 

antice. 

Tot el a revoluționat studiul funcțiilor de variabilă complexă și a adus rezultate deosebite în 

geometrie și în convergența seriilor.  

Lucrarea sa de doctorat a fost o demonstratie consacrată a teoremei fundamentale 

a algebrei, astfel încât orice ecuație cu o variabila are cel putin o rădăcină. 

Sănătatea sa s-a deteriorat încet iar Gauss a murit în somn în dimineața zilei de 23 februarie 

1855. 

 

Augustin Louis Cauchy 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.  

S-a născut la 21 august 1789 la Paris, la o lună după izbucnirea Revoluției franceze, ca fiul 

cel mare al lui Louis François Cauchy și al lui Marie Madeleine Desestre. Încă de mic manifestă un 

talent deosebit pentru matematică. Primul său învățător i-a fost tatăl - un catolic convins, cunoscut 

pentru concepțiile sale religioase. De altfel, și Cauchy va deveni mai târziu un apărător fidel 

al catolicismului. Având 13 ani, Cauchy a intrat la Scoala Centrală. Apoi, absolvind cursul de științe 

matematice la École Polytechnique și obținând o pregatire specială în Școala Podurilor si 

Drumurilor, în 1807 a fost trimis la lucrari ingineresti. Un timp el a lucrat în calitate de inginer al 

căilor de comunicatie la Cherbourg. 

Începând cu anul 1813 Cauchy se ocupă exclusiv cu știința și în 1816 devine membru al 

Academiei de Științe din Paris. În același timp el ține lecții la École Polytechnique și Collège de 

France. În "Traité de calcul differentiel et integral" Cauchy introduce metode exacte de predare a 

analizei matematice. Din anul 1826 el publică "Exercices mathématiques", care reprezintă revista 

proprie care conține lucrări ale autorului în diferite domenii ale matematicii. 

Cauchy dă o fundamentare nouă analizei matematice. Definește riguros infinitul 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. 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 le reprezintă criteriul de convergență care îi poartă numele, 

criteriul de convergență Cauchy și, de asemenea, demonstrează faptul că media aritmetica a 

numerelor pozitive nu este mai mica decat media geometrica a lor. 

 

Spiru C. Haret  a fost un matematician, astronom și pedagog român de origine armenească, 

supranumit „omul şcolii‖  pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția 

de ministru al educației, pe care a deținut-o de trei ori. A fost membru titular al Academiei Române. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
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Spiru Haret s-a născut la Iaşi, la 15 februarie 1851 în familia unui judecător, părinţii săi fiind 

Costache şi Smaranda Haret. A învățat la Dorohoi, Iași, apoi, în septembrie 1862 a intrat ca bursier 

la Colegiul Sfântul Sava din București Urmează studii superioare la Facultatea de Ştiinţe a 

Universităţii din Bucureşti. Pe 30 ianuarie 1878, obţine la Paris titlul de doctor în ştiinţe 

matematice. Teza de doctorat cu titlul „Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor planetare‖ 

a fost un eveniment ştiinţific, menţionat ca atare în presa vremii. Prin aceasta, Spiru Haret s-a 

anunţat ca unul dintre pionierii ştiinţei cosmosului. 

Ca profesor, Spiru Haret a predat la Universitatea din București, la Facultatea de Științe, 

Secția fizico-matematici, mecanica rațională , din 1878 până în 1910.   

Din 1879 se face cunoscut drept "om al școlii", urmând o viață de inspector și de om politic, 

lucrând în favoarea școlii și a educației. El a fost poate cel mai mare reformator al școlii românești 

din secolul al XIX-lea. 

La Școala de poduri și șosele Haret a fost numit profesor la anul preparator, 

predând trigonometria, geometria analitică, geometria elementară plană și în spațiu și geometria 

descriptivă, până în 1885. Din 1885 și până în 1910 Haret nu a mai predat la Școala de poduri și 

șosele decât geometria analitică. 

Haret a predat, de asemenea, mecanica rațională la Școala de ofițeri de artilerie și geniu, din 

1881 (data înființării secției de artilerie și geniu) până în 1890.   

Profesează până în 1910, când se pensionează, ba chiar și după aceea, până la moarte, ținând 

prelegeri de popularizare la Universitatea populară. În 1910 publică Mecanica socială, la Paris și 

București, utilizând pentru prima oară, matematica în explicarea și înțelegerea fenomenelor sociale. 

Revenit în ţară în acelaşi an, devine profesor de mecanică raţională, algebră şi geometrie 

analitică la Facultatea de Ştiinţe, secţia fizică-matematică. Totodată, din 1881 este invitat să predea 

mecanica raţională la Şcoala de ofiţeri de artilerie şi geniu, iar din 1885 devine profesor şi la Şcoala 

de poduri şi şosele, unde predă trigonometrie, geometrie analitică şi geometrie descriptivă. Pe 31 

martie 1892, Spiru Haret devine membru al Academiei Române, fiindu-i recunoscută imensa 

activitate culturală şi contribuţia sa la dezvoltarea învăţământului. 

Spiru Haret se stinge din viață pe data de 17 decembrie 1912, la  Bucureși, însă numele său, 

de-a lungul timpului, ia amplitudine datorită activității sale din diverse domenii stințifice, astfel ca 

multe instituții de invățământ din țara noastră îi poarta numele, formând și educând noi generații 

promițătoare. 
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Să descoperim frumuseţea matematicii 
 

Spiridon Claudița -  Raluca 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător Rotariu Anişoara 

 

 Acest material se adresează în principal profesorilor de matematică, studenţilor la facultatea 

de matematică, precum şi elevilor din clasele a XI a şi a XII a de liceu, pentru pregătirea 

examenului de bacalaureat. 

 În cele ce urmează, în încercarea de a ne situa deasupra aridităţii uzuale a matematicii, 

prezentăm într-un mod interesant o problemă, deşirând firul logic al mai multor soluţii, motivând 

fiecare raţionament, cu speranţa că veţi descoperi frumuseţea ascunsă a matematicii. 

STUDIUL INEGALITĂŢILOR 

 Să se demonstreze următoarea inegalitate:        (   ) ( )        

Soluţia 1.  

 Fie f : ( -1; ∞) → , f(x)=       (   ). Evident, f este derivabilă şi avem: 

  ( )      
 

     
 . Din figură se observă că:    

 

   
 , dacă x  (-1;0) şi    

 

   
 , dacă x (0;∞).  

 

Obţinem tabelul: 

 

x   -1                                  0                                   +∞    

  ( )  |- - - - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + + +  

 ( )  |                                   0 

 

 Rezultă că  ( )   ( ) ( )    (      )  

 

 

-1 

𝑦  
 

  𝑥
  

y = 
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Soluţia 2. 

 Considerăm că funcţia f : (-1; +∞)   ,  ( )         (   ). 

Derivata sa este     ( )     
 

   
         

 Pentru a stabili semnul acesteia trebuie să rezolvăm ecuaţia   ( )     ceea ce este dificil de 

făcut. De aceea, procedăm cu    cum am procedat mai sus cu f. Adică, calculăm f‘‘ care este dată de 

    ( )     
 

(   ) 
  şi observăm că     ( )    ( )       

 

Din tabloul 

x -1                                                                    +∞ 

   ( ) |+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  ( ) | -∞                                                                +∞ 

deducem că    are exact o rădăcină x1 şi 

   ( )             (     )      ( )              (     )  

 Pe de altă parte, se observă că zero este rădăcina funcţiei   . Acum suntem în măsură să 
alcătuim tabloul: 

x -1                                    0                                +∞ 

   ( ) | - - - - - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + + 

  ( ) |                                      0 

 Aşadar  ( )    ( )   (     )  

Soluţie 3.   

 Fie          şi I intervalul deschis cu extremităţile 0 şi x. Considerăm funcţiile   

         ( )      ( )    (   )  Ipotezele teoremei lui Chauchy fiind îndeplinite rezultă că 
există un punct c din interiorul intervalului I ,astefel încât 

 ( )  ( )

 ( )  ( )
 

  ( )

  ( )
  adică 

    

  (   )
 

  

 
   

 (   )    

Dacă      atunci    , deci 1+c > 1,       de unde (   )      din care 
    

  (   )
    

Deoarece   (   )     rezultă că        (   )  

Dacă      atunci      , deci 0 < 1 + c < 1,      şi deci   (   )      Aşadar  

    

  (   )
    Deoarece   (   )     rezultă că        (   )  

Dacă x = 0, atunci inegalitatea se verifică (devine egalitate). 

Deci        (   ) ( )      
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Soluţie 4.  

 Considerăm funcţia   (      )     ( )         (   )  

Derivata sa este   ( )     
 

   
        

Vom aplica funcţiei f teorema lui Lagrange pe un interval de extremităţi 0 şi x, cu   (      ). 

Rezultă că există un punct c între 0 şi x astfel încât 

 
 ( )  ( )

 
   ( )  ⇔

       (   )

 
      

 

   
 ( ) 

Dacă       avem               de unde    
 

   
   ( )  Din (1) şi (2) şi cum     

obţinem        (   )     

Dacă       avem               de unde    
 

   
   ( )  Din (1) şi (3) şi cum     

obţinem        (   )     

Dacă x = 0, atunci inegalitatea se verifică (devine egalitate). 

Deci        (   ) ( )      

 

Soluţia 5.  

 Fie funcţia   (      )     ( )       (   )  Evident, f este derivabilă pe 

(      ). Derivata sa este   ( )     
 

   
       iar derivata a doua     ( )     

 

(   ) 
 . 

Întrucât    ( )    ( )   (     )  atunci graficul lui f se află deasupra tangentei în orice 
punct.(1) 

Ecuaţia tangentei în punctul  (    (  )) este    (  )    (  ) (    ) ( )  

Din (1) şi (2) rezultă că  ( )   (  )    (  ) (    )  În particular, pentru      obţinem: 

 ( )    ( )    (     ) şi cu aceasta inegalitatea este demonstrată. 
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Secretul numărului de aur 

 

Motoc Andrei 

Liceul Tehnologic”Ioan Bococi” Oradea 

Prof.Hoffmann-Bronț Viorica Cornelia 

 

    Şirul astfel obţinut, în care fiecare termen este suma celor două numere precedente, s‘a dovedit a 

fi extrem de util în rezolvarea anumitor probleme şi el apare în multe situaţii în matematică şi ştiinţă 

în general. Din numeroasele probleme ce apar în secţiunea a treia a cărţii, se pot aminti câteva de 

genul: 

1. Un păianjen urcă pe un perete un număr de paşi ziua şi coboară un alt număr fixat de paşi 

noaptea. În câte zile va urca păianjenul zidul? 

2. Un copoi a cărui viteză creşte aritmetic aleargă după un iepure a cărui viteză creşte tot aritmetic. 

Ce distanţă parcurge câinele până când prinde iepurele? 

3. Să se calculeze suma de bani de care vor dispune două persoane, în urma unor tranzacţii date, 

cunoscând creşterile şi descreşterile în valoarea monedelor folosite. 

În 1220 Fibonacci publică Practica geometriae, un compendiu de geometrie şi trigonometrie, iar în 

1225 lucrarea Flos, în care Fibonacci ajunge la soluţia uneia din ecuaţiile celebre la acea vreme 10 x 

+ 2 x 2 + x 3= 20, ecuaţie pe care Johannes din Palermo încerca de ceva vreme să o rezolve. Liber 

quadratorum, scrisă în 1225, este însă cea mai impresionantă operă a lui Fibonacci. Cartea face o 

teorie a numerelor, o analiză a pătratelor perfecte, iar printre altele examinează diverse metode de a 

afla numerele pitagorice şi face referiri şi la radicalii de ordinul trei. Liber quadratorum îl clasează 

pe Fibonacci ca fiind cel mai mare matematician de până la Pierre de Fermat (1601 – 1665). 

PROPORŢIA DE AUR 

     Să facem o incursiune în istoria numerelor şi a proporţiilor, în lumea artei şi în natură, având ca 

punct comun Proporţia de Aur. Elementul comun ce uneşte ştiinţa, matematica, arta, natura, 

domenii care aparent nu pot fi relaţionate este ‖Numărul / Proporţia de Aur‖. 

Două cantităţi a şi b se găsesc în proporţia de aur dacă a+b raportat la aeste est egal cu a/ b. 

Valoarea numerică a acestui raport este ( aprox. , fiind un nr. iraţional ) 1,618 şi a fost numită 

Numărul de Aur. Deşi această proporţie este cunoscută încă din antichitate, abia în 1835 este 

denumită ‖Proporţie de Aur‖, de către matematicianul grec Martin Ohm (1792-1872), iar de la 

începutul secolului XX este simbolizată de litera grecească Phi, ca un omagiu adus marelui sculptor 

grec Phidias, care a utilizat în sculpturile sale şi în construirea Partenonului dimensiuni aflate în 

Proporţia de Aur. 

        În faimoasa lui carte Elemente, marele matematician grec al antichităţii, Euclid (320-270 

î.Hr.), ne‘a transmis o sinteză a cunoştinţelor de geometrie elementară şi de aritmetică. 

În natură dimensiunile cochiliilor melcilor marini, ramurile şi frunzele unor plante, seminţele de 

floarea soarelui , conurile de pin cresc în spirale cudimensiuni ce respectă numerele din şirul lui 

Fibonacci. Înmulţirea familiilor de albine se face respectând aceste numere. În fizica modernă în 

domeniul cvasi cristalelor şi al găurilor negre s‘au identificat proprietăţi legate de proporţia de aur. 

Există adepţi înfocaţi ai proporţiei de aur care încearcă să o identifice pretutindeni, dar şi sceptici 

care încearcă să demonstreze că existenţa ei în natură este datorată doar coincidenţelor. 

Numerele Fibonacci în natură 

Secvenţa Fibonacci apare în structurile biologice, cum ar fi 

dispunerea ramurilor copacilor, aşezarea frunzelor în jurul tulpinii 

plantelor, spiralele cochiliilor, aranjamentulunui con de brad, 

desfăşurarea ramurilor unei ferigi, aspectul unui ananas, etc. S‘a 

avansat ideea că toate acestea pot fi în parte înţelese ca expresie a 

unor constrângeri algebrice specifice sistemelor libere. 



143 

 

Se spune deseori că aranjamentele florale asemănătoare florii soarelui au 55 de spirale într‘o 

direcţie şi 89 în cealaltă (55 şi 89 suntnumere adiacente din şirul Fibonacci), lucru valabil pentru 

inflorescenţele din stratul exterior şi care sunt cele mai vizibile. De asemenea, numărul de petale al 

multor flori face parte din secvenţă. 

De exemplu crinii şi irişii au 3 petale, pintenul cocoşului are 5, nemţişorii au 8 petale, gălbenelele 

au 13, ochiul boului poate avea 21, în timp ce margaretele pot avea 34, 55 sau chiar 89 de petale. 

Dacă se priveşte o plantă de sus în jos se observă că frunzele sale sunt astfel dispuse încât cele de 

deasupra nu le obturează pe cele de dedesubt. În acest fel fiecare frunză primeşte suficientă lumină 

solară şi permite apei de ploaie să alunece către tulpină şi să fie dirijată spre rădăcină – o altă 

armonie a naturii înconcordanţă cu secvenţa lui Fibonacci. 

Dreptunghiuri şi spirale Fibonacci 

Pornind de la două mici pătrate alăturate, cu laturile egale cu 

unitatea 1,se poate desena deasupra lor un altul cu latura 2 

=(1+1). În continuare se poate alipi un alt pătrat cu latura 3, iar 

dedesubt unul cu latura 5, ş.a.m.d. Se obţine astfel o dispunere a 

numerelor Fibonacci într‘un set de pătrate şi dreptunghiuri, 

acestea din urmă având ca lungime alaturilor două numere 

Fibonacci consecutive. 

De fapt, avem de a face cu Dreptunghiuri de Aur, raportul 

laturilor acestora fiind egal cu numărul Phi. În continuare, în 

fiecare pătrat se poate desena un sfert de cerc, dar astfel încât să 

se asigure continuitatea liniei, obţinându‘se un fel despirală, 

care reprezintă o bună aproximaţie a celor întâlnite în natură, în 

lumea vie (cochiliile melcilor, ale scoicilor, aranjamentul 

seminţelor sau al inflorescenţelor plantelor). 

Cum laturile pătratelor iniţiale se află în raportul de aur, rezultă că spirala se depărtează de centrul 

său în raportul ϕ = 1,618 după fiecare sfert de ‖rotaţie‖, astfel încât la fiecare rotaţie completă 

punctele spiralei se află faţă de centru la o distanţă de ϕ 4 = 1,6184 = 6,854 mai mare. 

Fibonacci şi corpul uman 

Dacă privim mâinile unui om, constatăm alte coincidenţe poate, ce ne amintesc de 

faimosul şir. Avem 2 mâini, cu 5 câte degete, 

fiecare având 3 falange separate prin două 

articulaţii. 

Coincidenţă sau nu, aspectul este interesant, 

cu atât mai mult cu cât dacă măsurăm 

lungimea oaselor degetelor, se pare că 

raportul dintre osul cel mai lung şi cel din 

mijloc, ca şi raportul dintre osul mijlociu şi cel mai scurt din vârf reprezintă 

proporţia de aur Phi. 

În medie, dimensiunile falangelor sunt: 2 cm, 3 cm, 5 cm, iar în continuare osul palmei are circa 8 

cm (2, 3, 5, 8 sunt numere din secvenţa Fibonacci). În acelaşi timp, faţa umană este caracterizată din 

punct de vedere estetic prin câteva dimensiuni principale: distanţa dintre ochi, distanţa dintre gură şi 

ochi, distanţa dintre nas şi ochi, dimensiunea gurii. 

În estetică se apreciază că faţa este cu atât mai plăcută ochiului cu cât aceste dimensiuni respectă 

mai bine secvenţa lui Fibonacci. 

  

Sursa: empowerednutrition.com, scribd.com, jwilson.coe.uga.edu, noulpamant.ro, descopera.org, se

ctiuneadeaur.wikispaces.com 
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Simboluri 
 

Dirlea Raluca Ana Maria 
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Profesor: Dumitru Savulescu 

 

Simbol 

Semn, obiect, imagine etc. care reprezintă indirect (în mod convențional sau în virtutea unei 

corespondențe analogice) un obiect, o ființă, o noțiune, o idee, o însușire, un sentiment etc. ♦ (În 

literatură și în artă) Procedeu expresiv prin care se sugerează o idee sau o stare sufletească și care 

înlocuiește o serie de reprezentări. 

Simbolismul si omul primitive 

Probabil că cele mai timpurii dovezi ale folosirii simbolismului de către om se pot descifra în 

picturile şi gravurile rupestre paleolitice şi neolitice care datează de aproape 30.000 de ani. În aceste 

prezentări pictografice, omul primitiv nu a descris doar portretele vânătorilor şi ale bestiilor, ci a 

creat simboluri geometrice, inclusiv cercuri, spirale şi linii — forme care păstrează nişte 

semnificaţii simbolice ale acelor timpuri.  

Din punct de vedere etimologic, numele literelor alfabetului grec, în ebraică semnifică diferite  

obiecte sau animale. De exemplu:  

 alfa (Α, α) < gr. alfa < ebr. aleph (א) „(cap de) cornută―;  

 beta (Β, β)  din gr. beta < ebr. beth „casă― (cuvântul initial se regăseste în Bethlehem „casa 

pâinii―);  

  gama (Γ, γ)   gamma: din gr. gamma < ebr. gimel (ג) „cămilă―;  

 delta (Γ, δ)  delta < ebr. daleth (ד) „usă―;  

Numaul PI 

Cel dintîi matematician care l-a folosit pe PI pentru a-l nota pe 3,14… a fost W. Jones  

(1675-1749), în anul 1706, apoi Cristian Goldbach (1690-1764), în anul 1742. 

Celebrul  matematicien elvețian Leonhard  Euler (1707-1783), membru al Academiei 

de Științe din Petersburg, mai  întrebuința prin 1734 litera ―p‖ pentru a nota  raportul 

dintre lungimea cercului și diametrul său,apoi cațiva ani mai târziu litera ―c‖, pentru 

că în lucrarea ―Introducere în analiza infiniților‖, publicată în 1748, să adopte definitiv litera 

grecească PI, și, datorită lui, acest simbol a intrat definitiv în uzul general al matematicienilor.  

Noi cunoaștem azi drept valoare pentru Pi numărul 3,141.592.653…, dar , în decursul istoriei , 

valoarea lui nu a fost întotdeauna aceeași , ci a variat față de acest număr, în funcție de epocă, zonă 

geografică și popoare.  Vechile valori ale lui Pi au fost calculate empiric, mai mult deduse pe 

cale de încercări. Astfel, se lua pur și simplu o sfoară și se înconjura cu ea un cilindru, după care se 

măsurau lungimea ei  și diametrul cercului. Ceea ce ieșea din această  împărțire era valoarea lui Pi, 

deși în aceea vreme , așa cum am arătat, acest raport nu se nota cu această literă.  

Radicalul 

 Extragerea r˘ad˘acinii p˘atratice ¸si cubice o g˘asim descris˘a ˆın ―Matematica ˆın nou˘a 

c˘art¸i‖ (283 ˆı.e.n.); apoi la Leonardo din Pisa (Fibonacci) ˆın 1220 ˆın ―Practica 
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geometricae‖. Primul care a utilizat un simbol pentru radical a fost matematicianul Luca 

Paccioli (1487). El reda radicalul prin R (radix - radice) ¸si scria R2, R3, R4 sau RR.  

 Simbolul actual pentru radical a aparut  ın 1525 ˆın lucrile lui Christoff Rudolff (1499 - 

1545) unde era notat asemanator lui √ ; ınfat i̧¸sarea simbolurilor fiind modificat˘a pentru 

fiecare dintre radacini. De exemplu, radacina cubica se nota astfel: √√√. Rene Descartes a 

folosit acest simbol (―La Geometrie‖, 1637) adaugand ınsa linia de deasupra, iar indicele a 

fost plasat la ınceputul semnului radical de Michel Rolle (―Traite d,Algebre‖, 1690). ˆIn 

1572 se ıntalnesc notat¸iile: R.q pentru radacina patrata ¸si R.c pentru radacina cubica; astfel 

p3 71√ 1088 se scria: R.c L71.p.R.q 1088 y‖.  

Symbol Semnificatie  Se citeste Categorie Explicatie 

+ Aduneare 

 

Plus Aritmetica 4+6 este suna lui 

4+6  

- Scadere 

 

Opus 

 

Minus 

 

Negative minus 

Aritmetica 

 

Aritmetica 

 

6-2este direrenta 

dintre 6 si 4 

-3 este opusul lui 

3  

= Egalitate Egal cu Oriunde 

 

x = y înseamnă x 

şi y reprezintă 

acelaşi lucru sau 

au aceeaşi 

valoare.  

≠  
 

Neegalitate Nu este egal cu Oriunde 

 

x ≠ y înseamnă 

că x şi y nu 

reprezintă acelaşi 

lucru sau nu au 

aceeaşi valoare.  

∑  

 

Suna Suma din… pana 

la… 

Oriunde 

 

 

∏ Imultire 

 

Produs peste.. 

de….la…. din 

produsul…. 

oriunde  

 

 

Infinit 

 

Infinitate 

 

Numar 

 

este un element 

al mulţimii reale 

extinse şi este 

mai mare ca 

orice alt număr 

real, fiin deseori 

întalnit în limite 

matematice.  

 
 

Aproximativ 

 

Aporximativ egal 

cu 

 

Orinde 

 

Egal cu y 

 

Biografie: 

 enciclopedialuicoman/istoria-lui-pi 

 Depmath.ulbsibiu.ro  

ni
n

i




....321
1

ki
k

i




2....22122
1
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Aplicații practice ale matematicii în teren și pe hartă 
 

Stoica Bianca 

Școala Gimnazială Nr. 193, București 

Profesor Îndrumător Dimitriu Alina 

 

 Harta este o reprezentare micșorată a suprafeței terestre în baza unui raport numit scara 

hărții sau scara de proporții. 

 Scara este redată pe hartă în două moduri: numeric și grafic. 

 În teren, distanțele în linie dreaptă pot fi măsurate cu pasul etalon (aproximativ 0,5m), o 

panglică de 10m, 20m sau 50m, un compas cu deschiderea de 1m, metrul liniar, ruleta. 

 Măsurarea distanțelor în linie dreaptă, pe hartă se face cu ajutorul scării numerice, folosind 

formula 
 

 
  

 

 
   sau D = d   n, unde: d = distanța măsurată pe hartă; D = distanța pe teren; n = 

numitorul scării hărţii exprimat în cm. 

  

Exemple: 

1. Calculați distanța în teren, între localitățile Giroc și Urzeni, știind că pe harta topografică 
la scara 1:100000, distanța între cele două localități este de 3 cm. 
 

 

 
  

 

      
 

D = 3·100000 = 300000 (cm) = 3(Km) 

 

2. Distanța dintre punctele A și B, în teren, este de 1,825 km. Calculați distanța AB pe o 
hartă la scara  1:25000. 

 
 

 
  

 

 
  

 

      
  

 

     
  

d = 182500 : 25000 = 7,3 (cm) 

 

3. Distanța  AB, pe hartă este de 5 cm, iar în teren de 100 km. Calculați scara hărții. 
 

 

 
  

 

 
  

 

        
  

 

 
  

n = 10000000 : 5 = 2000000  

Scara hărții este 1:2000000 

 

Bibliografie: 

Neguț S., Apostol G., Ielenicz M., Bălteanu D.- Geografie Fizică Generală, Editura Humanitas, 

2004, București 

Turcitu G. și colaboratorii – Matematică, Editura Radical, 2005, Craiova 
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Teorema lui Gödel și problemele nedemonstrabile 
 

Stănică Sabina și Cadar Antonela 

C.N. ,,Jean Monnet” Ploiești 

Profesor: Militaru Claudiu 

 

Matematicienii s-au  întrebat întotdeauna dacă matematica poate fi demonstrată ca fiind completă şi 

coerentă. În 1931, o lucrare a unui autor de origine germană, "Despre propoziţiile indecidabile din 

Principia Mathematica şi ale sistemelor înrudite între ele ", a revoluționat lumea matematicii. 

Autorul acestei lucrări era un tânăr matematician din Viena, Kurt 

Gödel, în vârstă de 25 de ani.  

Kurt Gödel s-a născut în Austro-Ungaria, într-o familie de 

etnie germană. Tatăl său, proprietar al unei fabrici de textile era catolic, 

iar mama protestantă. Copilul a fost botezat în religia mamei sale, iar la 

vârsta de 12 ani, după prăbușirea imperiului, a devenit 

cetățean cehoslovac, iar la 23 de ani a solicitat cetățenia austriacă. În 

1938, când Germania nazistă a anexat Austria, Gödel a devenit cetățean 

german. 

Încă din tinerețe s-a dovedit avid pentru cunoaștere și, deși era pasionat 

de limbi străine, la 18 ani a intrat la Universitatea de la Viena, unde a 

studiat matematica și filozofia. Participând la un seminar al lui Moritz Schlick, unde se 

studia  Introduction to Mathematical Philosophy a lui Bertrand Russell, a devenit interesat de logica 

matematică. Ulterior avea să declare că acest domeniu este „o știință deasupra tuturor, care conține 

ideile și principiile care stau la baza tuturor științelor‖. 

Gödel a arătat că, dacă un sistem axiomatic este suficient de bogat pentru a produce ceva ca 

matematica, atunci acesta nu va putea fi niciodată demonstrat ca fiind consistent. Un astfel de 

sistem va fi mereu incomplet. 

Ideea revoluționară a lui Gödel a fost aceea de a descoperi o cale de a rămâne în interiorul 

matematicii prin crearea unui sistem simbolic care să se refere la sine însuşi şi să facă enunţuri 

despre sine - în aşa fel încât să demonstreze (sau nu) propria consistenţă. 

Gödel a început prin a da fiecărui simbol un număr. Combinând numerele într-un mod special, 

Gödel a arătat că fiecărei linii scrise pentru efectuarea unei demonstraţii i se poate asocia, la rândul 

ei, un număr unic. Fiecare enunţ matematic este definit de propriul său număr. O persoană căreia i 

se dă numărul corespunzător, poate "despacheta" şi scrie fără probleme enunţul căruia îi corespunde 

acel număr. 

Mai departe, fiecărei teoreme (cu tot ce conţine ea) i se alocă un număr unic de identificare.  

Gödel a reuşit să aloce numere pentru afirmaţii ca: 

 "Această afirmaţie adevărată nu este demonstrabilă", 

 "Această afirmaţie este adevărată" şi  

"Negaţia acestei afirmaţii este adevărată".  

În acest fel el a fost capabil să arate că numere perfect valide în aritmetică pot corespunde unor 

afirmaţii ca: 

"Această afirmaţie adevărată nu este demonstrabilă".  
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Astfel, Gödel a reuşit să demonstreze că există afirmaţii adevărate care nu pot fi demonstrate; cu 

alte cuvinte, MATEMATICA ESTE INCOMPLETĂ. 

Mai mult, existe numere în sistemul său, adică afirmaţii adevărate, care corespund cu "această 

afirmaţie este adevărată" şi cu "negaţia acestei afirmaţii este adevărată". Aceasta înseamnă că 

inconsistenţe există, de asemenea, în interiorul matematicii. 

Gödel a arătat că matematica este şi incompletă şi inconsistentă.  

Matematica trebuie să fie incompletă pentru că vor exista mereu adevăruri matematice care nu vor 

putea fi demonstrate. 

 Matematica este inconsistentă pentru că e posibil pentru o afirmaţie şi pentru negaţia acesteia să 

existe simultan în interiorul aceluiaşi sistem. 

Rezultatul lui Kurt Gödel a şocat lumea matematicii. În 1929 şi 1930, s-a dovedit că pentru toate 

afirmațiile formulate în legătură cu numerele naturale împreună cu adunarea sau cu înmulțirea putea 

fi determinată valoarea de adevăr de un anumit algoritm. In 1931, Kurt Gödel a constatat că acest 

lucru nu mai are loc pentru numerele naturale, împreună cu adunarea și cu înmulțirea, sistem 

cunoscut sub numele de aritmetică Peano.  

O consecinţă a celor două teoreme de incompletitudine ale lui Gödel este că în orice sistem 

matematic există declaraţii adevărate care nu pot fi dovedite în cadrul sistemului. Prin urmare, 

matematica nu poate fi redusă la logica matematică. 

În cazul logicii matematice, Gödel a rescris toate propoziţiile logice cu numai şapte cifre, prin nişte 

artificii ingenioase, care au minimizat simbolurile folosite. Toate simbolurile de bază din 

propoziţiile logice, de exemplu „sau‖ şi cuvântul „egal‖, erau descrise de una dintre cele şapte cifre. 

În final, fiecare propoziţie logică era exprimată printr-o succesiune de cifre, adică un număr. 

Adeverirea unei propoziţii este de asemenea reprezentată de un număr, iar negarea acelei propoziţii 

este un alt număr. A demonstra sau a nega o propoziţie se reduce la a găsi succesiunea de numere 

(conform unor reguli bine stabilite) care duce la unul din cele două numere care afirmă propoziţia 

sau o neagă. 

 

Câte numere reale avem? 

Pentru fiecare cifră a numărului real avem zece alegeri.  
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În figură este exemplificat numărul real 0, 42745…. Numărul total de numere reale este un produs 

al acestor posibilităţi. În limbajul lui Gödel, aceasta înseamnă că pentru orice propoziţie logică 

trebuie să găsim o succesiune de numere care conduce la numărul ce reprezintă afirmaţia sau 

negaţia propoziţiei. Gödel însă a arătat că există propoziţii matematice pentru care nici unul dintre 

cele două numere (reprezentând afirmaţia sau negaţia propoziţiei) nu poate fi construit ca o 

succesiune de numere ale propoziţiilor intermediare.  

Teorema de incompletitudine a lui Gödel nu a rămas în aria filozofiei. Astfel, matematicienii chiar 

au găsit o propoziţie matematică despre care nu se poate demonstra nici că e falsă nici că e 

adevarată. Ea se referă la numărul de elemente pe care le au diferite mulţimi (finite sau infinite), 

număr ce poartă denumirea de cardinal în matematică. 

Astfel, numărul infinit de elemente al mulţimii numerelor naturale (cardinalul numerelor naturale) 

este diferit de numărul infinit al elementelor mulţimii numerelor reale (cardinalul numerelor reale). 

Există două numere infinite care sunt diferite?  

Există mulţimi infinite al căror cardinal să se afle între cel al numerelor naturale şi cel al numerelor 

reale (care este evident mai mare)? Asemănător teoremei lui Gödel, matematicienii au arătat că nu 

vom demonstra niciodată răspunsul la această întrebare, pentru că ea nu are o succesiune de 

propoziţii logice care să conducă la afirmarea sau negarea ei! 

Este fascinant să ştim cu siguranţă că nu putem demonstra vreodată răspunsul la o întrebare anume. 

În acest fel putem studia limitele cunoaşterii umane prin intermediul matematicii. 

Concluzie: 

Există lucruri adevărate, care nu vor putea fi niciodată dovedite ! 

 

 

Bibliografie: 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematics 

2. Gödel, K., Collected Works (5 vols.), ed. Solomon Feferman et al., Oxford University Press, 

1986–2003. 

3. Dumitriu, A. Limitele sistemelor formale, în lucrarea „Eseuri‖, 1987 
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Teoreme de geometrie plană 

 
Anghel Diana-Florentina 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

Profesor Îndrumător Săvulescu Dumitru 

 

 Aceast referat își propune să treacă în revistă  principalele teoreme de geometrie plană. 

După partea teoretică urmează mai multe aplicații, iar în ultima parte propunem o listă cu probleme 

propuse pentru cei care sunt interesați. În final se află bibliografia. 

 

Teorema lui Thales. O paralelă dusă la una dintre laturile unui 

triunghi determină, pe celelalte două laturi sau pe prelungirile lor, 

segmente proporţionale:      DE  BC  
AD AE

DB EC
 . 

Reciproca teoremei lui Thales.  

 Fie ABC şi D  (AB), E  (AC) astfel încât 

AD AE

DB EC
 . Atunci DE  BC. 

Teorema lui Menelaos. Fie ABC şi A', B', C' trei 

puncte astfel încât A'  BC,  

 B'  (CA),  C'  (AB). Dacă punctele A', B', C' sunt 

coliniare atunci are loc egalitatea: 

  
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
   . 

Reciproca teoremei lui Melelaos. 

 Fie ABC şi A'  BC, B'  (AC), C'  (AB) astfel încât 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
   . Atunci 

punctele A', B', C' sunt coliniare. 

Aplicaţie. Relaţia lui Van Aubel. Fie triunghiul ABC şi punctele A'(BC), B'(CA), C'  

(AB). Dacă dreptele AA',  BB',  CC' sunt concurente într-

un punct P, atunci există relaţia: 
' '

' ' '

B A C A PA

B C C B PA
  . 

Demonstraţie. Se aplică teorema lui Menelaos pentru 

triunghiul AA'C şi punctele coliniare B, P, B' şi obţinem: 

' '
1

' '

B A BC PA

B C BA PA
   , de unde 

' '

' '

B A BA PA

B C BC PA
   (1). Aplicând apoi 

teorema lui Memelaos pentru AA'B şi punctele coliniare C, 

P, C' obţinem: 
' '

1
' '

C A CB PA

C B CA PA
   , de unde 

' '

' '

C A CA PA

C B CB PA
     

(2). 

Adunând (1) cu (2) avem: 
' ' ' ' ' '

' '

B A C A PA BA CA PA

B C C B PA BC CB PA

 
    

 
. 

D 

A 

B C 

E 

C' 

A 

B 
C 

B' 

A' 

C' 

A 

B C 

B' 

P 
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Teorema lui Ceva. Fie ABC şi punctele A'  BC,  B'  CA,  C'  AB. Dacă dreptele AA',  BB',  

CC' sunt concurente, atunci are loc egalitatea: 

  
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
   . 

 

 

 

 

Reciproca teoremei lui Ceva. Fie ABC şi punctele A', B', C' astfel încât A'  BC, B'  CA, C' 

 AB. Dacă are loc relaţia 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
   , atunci dreptele 

AA', BB', CC' sunt concurente. 

  Aplicaţii 

 

1. În orice triunghi medianele sunt concurente. 

Demonstraţie. Fie A', B', C' mijloacele laturilor [BC], [CA], [AB] 

ale ABC. Avem 
'

1
'

A B

A C
 , 

'
1

'

B C

B A
 , 

'
1

'

C A

C B
 . 

 Deoarece 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
    conform reciprocei teoremei lui Ceva deducem că 

dreptele AA', BB', CC' sunt concurente. Punctul lor de intersecţie G, se numeşte centrul de 

greutate al triunghiului şi este situat pe fiecare mediană la 1/3 faţă de latură şi 2/3 faţă de 

vârf. 

 

2. În orice triunghi bisectoarele interioare sunt concurente. 

Demonstraţie. Fie A', B', C' picioarele bisectoarele unghiurilor 

A, B, C în ABC. Conform teoremei bisectoarei avem: 

'

'

A B AB

A C AC
 , 

'

'

B C BC

B A BA
 , 

'

'

C A CA

C B CB
 . 

Obţinem: 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A AB BC CA

A C B A C B AC BA CB
      . 

Din 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
    conform reciprocei teoremei lui Ceva dreptele AA', BB', CC' sunt 

concurente. Punctul de intersecţie I al bisectoarelor, fiind egal depărtat de laturile 

triunghiului, este centrul cercului înscris în triunghi. 

 

3. În orice triunghi înălţimile sunt concurente. 

Demonstraţie. Fie ABC ascuţitunghic şi A', B', C' picioarele înălţimilor din A, B, C.  

   

Din ABA'  CBC'  
'

'

A B AB

A C BC
 . (1) 

C' 

A 

B C 
A' 

B' 

B 

A 

C 
A' 

B' C' 

G 

 

  

 

// 

// 

B 

A 

C 

A' 

B' C' 

I 
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  Din BB'C  AA'C  
'

'

B C BC

B A AC
 . (2) 

 Din CC'A  BB'A  
'

'

C A AC

C B AB
 . (3) 

  Din (1), (2) şi (3) obţinem 

' ' '
1

' ' '

A B B C C A AB BC AC

A C B A C B BC AC AB
      .  

 Din 
' ' '

1
' ' '

A B B C C A

A C B A C B
    conform reciprocei 

teoremei lui Ceva dreptele AA', BB', CC' sunt concurente.  

  Punctul lor de intersecţie se numeşte ortocentrul triunghiului. 

 

 

PROBLEME  PROPUSE  

 

1. Fie patrulaterul ABCD. Arătaţi că: AB + BC + CD + DA = 0 . 

2. Fie O punctul de intersecţie a diagonalelor paralelogramului ABCD şi P un punct oarecare. 

Arătaţi că: 4PA PB PC PD PO    . 

3. Fie M şi N mijloacele diagonalelor AC şi BD ale patrulaterului ABCD. Arătaţi că: AB + AD +

CB + CD = 4 MN . 

4. Fie D, E, F mijloacele laturilor BC, CA, AB ale triunghiului ABC şi P un punct oarecare. 

Arătaţi că: PA PB PC PD PE PF     . 

5. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF. Arătaţi că: 2AB AC AE AF AD    . 

6. Fie O, G şi H centrul cercului circumscris, centrul de greutate, respectiv ortocentrul 

triunghiului ABC şi A' punctul diametral opus lui A în cercul circumscris. Arătaţi că: 

a) 'HB HC HA  ;      b) 2HA HB HC HO   ;      c) 3HA HB HC HG   ; 

d) deduceţi că punctele H, G, O sunt coliniare;      e) OA OB OC OH   . 

7. Fie [AD bisectoarea interioară a unghiului A în triunghiul ABC, D  (BC). Dacă b şi c sunt 

lungimile laturilor CA şi AB, arătaţi că: 

a) 
1

( )AD b AB c AC
b c

   


;   b) 
b PB c PC

PD
b c

  



, P este un punct oarecare. 

8. Fie D, E, F mijloacele laturilor BC, CA, AB ale triunghiului ABC. 

a) Arătaţi că AE AF AD  . 

b) Dacă AL AB AC  , demonstraţi că punctele A, D, L sunt coliniare. 

c) Arătaţi că 2( )AL AE AF  . 

B 

A 

C 
A' 

B' 

C' 

H 
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9. Fie triunghiul ABC şi M  (AB), N  (AC) astfel încât 
1

5
AM AB , 

1

5
AN AC . Arătaţi că: 

1

5
MN BC . 

10. Fie ABCD un trapez cu bazele AB şi CD,  AB = a,  CD = b,  AC  BD = {O}. Paralela dusă 

din O la baze intersectează laturile neparalele AD şi BC în E, respectiv F. 

a) Arătaţi că 
a

EO DC
a b




 şi 
1

OF DC
a b




. 

b) Deduceţi că O este mijlocul segmentului [EF]. 

11. Fie M şi N mijloacele diagonalelor AC şi BD ale patrulaterului convex ABCD. Arătaţi că o 

condiţie necesară şi suficientă ca ABCD să fie paralelogram este ca 4AD BC MN  . 

12. Fie M şi N mijloacele diagonalelor AC şi BD ale patrulaterului convex ABCD. Arătaţi că: 

2AD BC MN  . 
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Matematica în viziunea mea 
 

Trașcă Miriam 

Liceul Tehnologic, Jimbolia,  

Prof. Dr. Alexa Ana-Maria. 

 

Prin matematică, eu înțeleg o formă logică și corectă de raționament, un factor al 

dezvoltării intelectuale. Matematica este un element indispensabil al vieții de zi cu zi, „în 

matematică, adevărurile se deduc în mod succesiv prin raţionament. Demonstraţia matematică este 

formată dintr-un lanţ de judecăţi şi deduceri, şi nu din concluziile trase din analiza relaţiilor formate 

din cele trei noţiuni cerute de silogism‖
1
. 

Chiar dacă nu sunt la un profil cu baza în matematică și nu o frecventez așa des pe 

cum ar trebui, puținele ore mă ajută să gândesc logic, să mă concentrez, să caut cât mai multe soluții 

de rezolvare, ceea ce în viața de zi cu zi ajută la luarea unor decizii corecte, raționale, decizii luate 

pe baza analizei situațiilor, cu multă răbdare, fapt ce conduce la ceva lipsit de eroare. Încă de la 

vârste fragede, noi intrăm în contact cu această lume care, cu trecerea anilor, devine tot mai amplă 

și mai complicată, însă care are un efect extrem de important și de benefic asupra noastră, lume pe 

care unii din noi o apreciem și căreia ne aventurăm sau lume pe care unii nu o plăcem și nu ne 

pricepem în a-i desluși tainele. Încă din clasele primare și gimnaziale, fie că vrem, fie că nu, domnii 

învățători și profesori ne înscriu la diverse concursuri de matematică, așa cum s-a întâmplat și în 

cazul meu, care am fost înscrisă la numeroase astfel de concursuri, unde rezultatele au fost pe 

măsură. Pregătirile de dinainte, orele suplimentare, cât și concursurile în sine au avut o mare 

însemnătate pentru rațiunea și logica mea, care s-au dezvoltat într-un mod frumos, ducând la omul 

calculat și sigur pe sine de astăzi.  

În urmă cu vreo trei ani, s-a organizat în localitatea mea un proiect care viza și zonele 

vecine și care presupunea formarea unor grupe a câte cinci elevi fiecare, care erau supuse unor 

probe, unele amuzante, unele extrem de serioase,  cum ar fi exerciții complicate de matematică, 

probleme de logică, matematica în natură, probe la sfârșitul cărora cei mai buni câștigau un premiu. 

Fiecare probă era complexă, fiecare membru fiind nevoit să gândească  logic și cu multă atenție 

pentru a putea duce la îndeplinire proba împreună cu ceilalți membri ai echipei sale, ale căror idei 

erau omogenizate, rezultatul obținut reprezentând soluția probei. Noi, ca participanți, ne-am distrat 

foarte tare, dar, în același timp, am colaborat cu alți copii, dezvoltându-ne spiritul de coechipieri, 

precum și abilitățile matematice.  

În ziua de astăzi, matematica se află peste tot, de la marketing și până la industrie, 

devenind un element absolut indispensabil și pentru ca un om să se poată integra în societate, are 

nevoie și de cunoștințe matematice, fie ele cât de minime. Tocmai de aceea, noi facem cunoștință de 

mici cu aceasta, fiindu-ne întipărite cu forța în minte câteva informații extrem de utlie și de care  

avem nevoie pe parcursul întregii vieți. La baza fiecărui lucru stă matematica, fie că este ceva 

palpabil, cum ar fi un obiect, al cărui confecționare constă în calculul materiei necesare, precum și 

în elemente de geometrie, fie că este ceva virtual, cum ar fi rețelele de socializare și programele de 

pe calculator, la baza cărora stau niște coduri matematice care le permite funcționarea. De 

asemenea, matematica stă și la baza științelor exacte, cum ar fi biologia, chimia și fizica, alte 

domenii de care avem nevoie și de care ne lovim întreaga noastră viață. 

Așadar, matematica, fie că ne-o place, fie că nu, are un rol extrem de important pentru dezvoltarea 

noastră intelectuală, dar și din punct de vedere al personalității și, astfel, ar trebui să ne implicăm în 

cât mai multe activități, ar trebui să încercăm a-i desluși tainele fie cât de puțin și să încercăm a nu o 

alunga și îndepărta din viața noastră, fiindcă scopul ei asupra noastră este unul extrem de benefic și 

de util.  

                                                 
1
 Citat oferit de Descartes, www.borcanulcucitate.ro 
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Variante de utilizări ale combinărilor 
 

Robert Stan 
 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

Profesor îndrumător: Viorica Ciocănaru  

 

Ce legătură există între poligoanele înscrise într-un cerc şi modelele iilor noastre româneşti? 

În cele ce urmează voi prezenta rezultatul încercărilor mele de a ilustra răspunsul la 

întrebarea de mai sus prin intermediul coeficienţilor binomiali din dezvoltarea binomului lui 

Newton (cu care s-a format triunghiul lui Pascal).  
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....          

10 nC
  nu apar în tabel pentru că fără puncte în geometrie nu se poate face un desen. 

 

Frumuseţea iilor noastre româneşti, apreciate în toată lumea, este un exemplu de folosire a 

combinărilor plecând de la reprezentarea submulţimilor formate cu k elemente din cele n elemente 

ale mulţimii date, unde nk 0 . În tabel, în partea dreapă, am obţinut prin simetrizări, modele 

asemănătoare cu acelea care au fost şi sunt lucrate de mâini îndemânatice, pentru păstrarea portului 

popular.  

10 nC
  nu apar în tabel pentru că fără puncte în geometrie nu se poate face un desen. 
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În concluzie, adevărul matematic se împleteşte cu simplitatea şi generează mereu frumuseţe. 
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